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Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
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Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli
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Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Presidência

Intimação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0054364-75.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0044908-38.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT8881-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP OAB - 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0060683-35.2014.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4813-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0060683-35.2014.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: ANTONIO 

PINHEIRO ESPOSITO DEVEDOR:REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Diante da certidão de ID. 37504497, determino que se oficie 

novamente o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do 

comando de ID. 10980479. Intimem-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JUNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de 

Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0059134-48.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE OAB - 01.974.088/0001-05 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0059134-48.2018.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: JONATHAS 

NUNES PEREIRA DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

etc. Providencie-se o pagamento da parcela, em caso de existência de 

disponibilidade financeira. Tendo em vista o petitório de ID 38043473, 

encaminhe-se ao DAP para que esclareça como estão sendo efetuados 

os pagamentos deste precatório, diante da alegada diferença entre o valor 

depositado e o pagamento efetuado, sob alegação de eventual desconto 

indevido, tanto em relação ao presente precatório como aos de nºs 

59135/2018 e 59136/2018, intimando-se os interessados em seguida. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito 

Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0087980-12.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIR FEGURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0054044-25.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LOURDES DA CRUZ FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ OAB - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0018285-97.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT16653-O (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS OAB - 03.439.239/0001-50 

(REPRESENTANTE)

 

CERTIFICO, aos 14 de abril de 2020, em cumprimento à respeitável 

determinação retro, que não foram encontrados os cálculos que deram 

origem ao valor requisitado.

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0018285-97.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT16653-O (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS OAB - 03.439.239/0001-50 

(REPRESENTANTE)

 

CERTIFICO, aos 14 de abril de 2020, em cumprimento à respeitável 

determinação retro, que não foram encontrados os cálculos que deram 

origem ao valor requisitado.

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0056893-67.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA TEODORO CARVALHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0105638-49.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMMANUEL OLIVEIRA NETO OAB - MT13354-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0143799-31.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZETH ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT10180-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0112530-08.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARMO DE SOUZA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT6358-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS OAB - 03.347.101/0001-21 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0083676-04.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO OAB - MT4738-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS OAB - 03.347.101/0001-21 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0141759-76.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DEL NERY PONCE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO)

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0054181-12.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT9495-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO OAB - 03.238.904/0001-48 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0123163-44.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ROSSI ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO CAPELETO OAB - MT7288-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0123163-44.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ROSSI ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO CAPELETO OAB - MT7288-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0026075-26.2005.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CLOSS JUNIOR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE OAB - 03.507.548/0001-10 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0026075-26.2005.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: ENCO 

ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, etc. Trata-se de precatório onde há acordo celebrado pelas 

partes, prevendo o parcelamento para a consequente quitação. 

Conquanto o município de Várzea Grande esteja incluso no regime 
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especial de pagamentos, o sequestro de ofício somente é previsto para as 

parcelas referentes ao repasse constitucional, inexistindo previsão legal 

em relação aos acordos. No caso vertente, foi certificado no ID 23981498 

a inadimplência do ente devedor com o pagamento da 78ª parcela. O 

credor apresentou pedido de sequestro, em razão do inadimplemento 

constatado. Intime-se o ente devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o repasse da parcela devida (Art. 20, § 2º da Resolução 

303/2010). Em caso de não pagamento, encaminhem-se ao Ministério 

Público para manifestação em cinco dias (Art. 20, § 3º da Resolução 

303/2010). Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0128911-57.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EGUES DORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT9309-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 1008854-85.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA ZANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT7865-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 1008854-85.2020.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: VILMA DA SILVA 

ZANATO DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. O 

Departamento Auxiliar da Presidência certifica que foram cumpridas as 

exigências constantes nos artigos 266 e 267 do RITJ/MT e na Resolução 

n. 115/2010-CNJ. Instruído o requisitório com as peças necessárias ao 

regular processamento, determino ao devedor que proceda à inclusão em 

seu orçamento do PR acima identificado, no valor de R$ 50.840,48 

(cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), nos 

termos e para os fins colimados no art. 100/CF. Inclua-se este PR na 

ordem cronológica de apresentação, observada a inscrição no TJMT e a 

natureza do crédito. Em conformidade com os princípios da efetividade, 

concentração de atos e economia processual, a diligência para obter 

informações inerentes a eventual pagamento administrativo sobre o 

mesmo título será materializada na ocasião do pagamento. De igual forma, 

em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual, inclusive 

recomendação do Conselho Nacional de Justiça, cópia desta decisão 

substituirá o ofício requisitório. Cumpridas as formalidades, aguarde-se 

pagamento, obedecendo à ordem cronológica de apresentação. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito 

Auxiliar da Presidência e Gestor dos Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 1008855-70.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO DIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT13079-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 1008855-70.2020.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: GERVASIO DIAS 

BARBOSA DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. O 

Departamento Auxiliar da Presidência certifica que foram cumpridas as 

exigências constantes nos artigos 266 e 267 do RITJ/MT e na Resolução 

n. 115/2010-CNJ. Instruído o requisitório com as peças necessárias ao 

regular processamento, determino ao devedor que proceda à inclusão em 

seu orçamento do PR acima identificado, no valor de R$ 53.932,23 

(cinquenta e três mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e três 

centavos), nos termos e para os fins colimados no art. 100/CF. Inclua-se 

este PR na ordem cronológica de apresentação, observada a inscrição no 

TJMT e a natureza do crédito. O contrato de honorários advocatícios 

inserido no ID 40196524 (30%), deverá ser observado quando da 

materialização do pagamento, em consonância com o ofício requisitório. 

Em conformidade com os princípios da efetividade, concentração de atos 

e economia processual, a diligência para obter informações inerentes a 

eventual pagamento administrativo sobre o mesmo título será materializada 

na ocasião do pagamento. De igual forma, em prestígio aos princípios da 

economia e celeridade processual, inclusive recomendação do Conselho 

Nacional de Justiça, cópia desta decisão substituirá o ofício requisitório. 

Cumpridas as formalidades, aguarde-se pagamento, obedecendo à ordem 

cronológica de apresentação. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e 

Gestor dos Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 1008856-55.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT13079-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 1008856-55.2020.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: JURACI CAIRES 

DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. O Departamento 

Auxiliar da Presidência certifica que foram cumpridas as exigências 

constantes nos artigos 266 e 267 do RITJ/MT e na Resolução n. 

115/2010-CNJ. Instruído o requisitório com as peças necessárias ao 

regular processamento, determino ao devedor que proceda à inclusão em 

seu orçamento do PR acima identificado, no valor de R$ 68.473,70 

(sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta 

centavos), nos termos e para os fins colimados no art. 100/CF. Inclua-se 

este PR na ordem cronológica de apresentação, observada a inscrição no 

TJMT e a natureza do crédito. O contrato de honorários advocatícios 

inserido no ID 40195048 (30%), deverá ser observado quando da 

materialização do pagamento, em consonância com o ofício requisitório. 

Em conformidade com os princípios da efetividade, concentração de atos 

e economia processual, a diligência para obter informações inerentes a 

eventual pagamento administrativo sobre o mesmo título será materializada 

na ocasião do pagamento. De igual forma, em prestígio aos princípios da 

economia e celeridade processual, inclusive recomendação do Conselho 

Nacional de Justiça, cópia desta decisão substituirá o ofício requisitório. 

Cumpridas as formalidades, aguarde-se pagamento, obedecendo à ordem 

cronológica de apresentação. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e 

Gestor dos Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 1008853-03.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT13079-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 1008853-03.2020.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

PRETE COCATTO DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

O Departamento Auxiliar da Presidência certifica que foram cumpridas as 

exigências constantes nos artigos 266 e 267 do RITJ/MT e na Resolução 

n. 115/2010-CNJ. Instruído o requisitório com as peças necessárias ao 

regular processamento, determino ao devedor que proceda à inclusão em 

seu orçamento do PR acima identificado, no valor de R$ 68.332,68 

(sessenta e oito mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e oito 

centavos), nos termos e para os fins colimados no art. 100/CF. Inclua-se 
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este PR na ordem cronológica de apresentação, observada a inscrição no 

TJMT e a natureza do crédito. O contrato de honorários advocatícios 

inserido no ID 40196513 (30%), deverá ser observado quando da 

materialização do pagamento, em consonância com o ofício requisitório. 

Em conformidade com os princípios da efetividade, concentração de atos 

e economia processual, a diligência para obter informações inerentes a 

eventual pagamento administrativo sobre o mesmo título será materializada 

na ocasião do pagamento. De igual forma, em prestígio aos princípios da 

economia e celeridade processual, inclusive recomendação do Conselho 

Nacional de Justiça, cópia desta decisão substituirá o ofício requisitório. 

Cumpridas as formalidades, aguarde-se pagamento, obedecendo à ordem 

cronológica de apresentação. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e 

Gestor dos Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 1007823-30.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT19045-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 1007823-30.2020.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: GLICYA DE 

OLIVEIRA THEODORO DEVEDOR:REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Precatório Requisitório, de natureza 

alimentar, expedido em favor de Glicya de Oliveira em desfavor da 

Fazenda Pública Estadual. O Departamento Auxiliar da Presidência 

certifica que foram cumpridas as exigências constantes nos artigos 266 e 

267 do RITJ/MT.. Desse modo, determino ao devedor que proceda à 

inclusão em seu orçamento do PR acima identificado, no valor de R$ 

23.468, 96 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa 

e seis centavos), nos termos e para os fins colimados no art. 100/CF. 

Inclua-se este PR na ordem cronológica de apresentação, observada a 

inscrição no TJMT e a natureza do crédito. Por prudência e cautela, 

determino que seja apresentada a certidão de honorários que embasou a 

execução, para que seja evitada eventual duplicidade de precatórios. Em 

conformidade com os princípios da efetividade, concentração de atos e 

economia processual, a diligência para obter informações inerentes a 

eventual existência de pagamento administrativo sobre o mesmo título será 

materializada na ocasião do pagamento. De igual forma, em prestígio aos 

princípios da economia e celeridade processual, inclusive recomendação 

do Conselho Nacional de Justiça, cópia desta decisão substituirá o ofício 

requisitório. Cumpridas as formalidades, aguarde-se pagamento, 

obedecendo à ordem cronológica de apresentação. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0054028-76.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO JOSE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT14537-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT OAB - 03.408.911/0001-40 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0054028-76.2016.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: RONILDO JOSE 

RIBEIRO DA COSTA DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT 

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT Vistos, etc. Trata-se de 

precatório posicionado em 3º lugar na ordem cronológica do Município de 

Poxoréu. Determinei providências no sentido de intimar o credor para 

manifestação uma vez que o precatório já está vencido, todavia o credor 

posicionado em 4º lugar da ordem cronológica do devedor (PR 

54029/2016) requereu o sequestro de valores, bloqueio este que foi 

deferido alcançando os precatórios antecedentes na ordem cronológica. 

Foram elaborados os cálculos de atualização (ID 40251495) e ao ID 

40259997 consta certidão com o seguinte teor: “CERTIFICO, aos 22 de 

abril de 2020, que, conforme extrato bancário emitido pelo Banco do Brasil 

S/A, nesta data consta disponibilidade financeira para dar quitação a 

estes autos, bem como nos anteriores, tendo em vista que o Devedor 

depositou na conta destinada para pagamento de RPV. CERTIFICO, ainda, 

que não consta pagamento de RPV pendente.” Com a informação da 

disponibilidade financeira para pagamento, determinei o provisionamento 

do precatório posicionado em 2º lugar da ordem cronológica (PR 

51521/2016) do devedor e a transferência dos valores encontrados na 

conta de RPV nº 2200120459644 para a conta de Precatórios nº 

4900132261998, ambas pertencentes ao Município de Poxoréu. Por ora, o 

sequestro de valores determinado nos autos de nº 54029/2016 está 

suspenso, tendo em vista a disponibilidade financeira certificada nos 

autos. Dessa forma, certifique-se o provisionamento do crédito do 

precatório nº 51521/2016. Após, havendo saldo para quitação, e 

objetivando a regularidade processual, determino ao DAP verificar o 

cumprimento das etapas necessárias ao pagamento, quais sejam: 1. 

Manifestação da Fazenda Pública Municipal de Poxoréu em relação à 

eventual processo de compensação ou pagamento administrativo sobre o 

valor requisitado; 2. Manifestação das partes sobre o último cálculo de 

atualização do valor devido; e 3. Checagem dos dados pessoais e 

bancários do credor e de seu advogado, em caso de existência de 

honorários contratuais. Instruído o precatório com os dados e informações 

necessárias à quitação, materialize o pagamento na conta de titularidade 

do credor, obedecendo a planilha de atualização confeccionada pela 

Contadoria e a rotina padrão aplicada a todos os precatórios. Por outro 

lado, ausente qualquer dado pessoal e/ou informação da PGM, intime-se. 

Quitado o precatório, cientifique-se o Juízo Requisitante e as partes. Após, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0054029-61.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FRANCISCO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT12951-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT OAB - 03.408.911/0001-40 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0054029-61.2016.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: AGNALDO 

FRANCISCO LUZ DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT 

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT Vistos, etc. Trata-se de 

precatório posicionado em 4º lugar na ordem cronológica do Município de 

Poxoréu, vencido e com determinação de sequestro de valores. Todavia, 

antes da efetivação do bloqueio de valores, o Departamento Auxiliar da 

Presidência informou ao ID 40259998: “CERTIFICO, aos 22 de abril de 

2020, que, conforme extrato bancário emitido pelo Banco do Brasil S/A, 

nesta data consta disponibilidade financeira para dar quitação a estes 

autos, bem como nos anteriores, tendo em vista que o Devedor depositou 

na conta destinada para pagamento de RPV. CERTIFICO, ainda, que não 

consta pagamento de RPV pendente.” Com a informação da disponibilidade 

financeira para pagamento, determinei o provisionamento do precatório 

posicionado em 2º lugar da ordem cronológica (PR 51521/2016) do 

devedor, o pagamento do precatório posicionado em 3º lugar e a 

transferência dos valores encontrados na conta de RPV nº 

2200120459644 para a conta de Precatórios nº 4900132261998, ambas 

pertencentes ao Município de Poxoréu. Dessa forma, havendo saldo para 

quitação, e objetivando a regularidade processual, determino ao DAP 

verificar o cumprimento das etapas necessárias ao pagamento, quais 

sejam: 1. Manifestação da Fazenda Pública Municipal de Poxoréu em 

relação à eventual processo de compensação ou pagamento 

administrativo sobre o valor requisitado; 2. Manifestação das partes sobre 
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o último cálculo de atualização do valor devido; e 3. Checagem dos dados 

pessoais e bancários do credor e de seu advogado, em caso de 

existência de honorários contratuais. Instruído o precatório com os dados 

e informações necessárias à quitação, materialize o pagamento na conta 

de titularidade do credor, obedecendo a planilha de atualização 

confeccionada pela Contadoria e a rotina padrão aplicada a todos os 

precatórios. Por outro lado, ausente qualquer dado pessoal e/ou 

informação da PGM, intime-se. Por ora, o sequestro de valores 

determinado nestes autos está suspenso, tendo em vista a disponibilidade 

financeira certificada nos autos. Se porventura não houver saldo para a 

quitação integral deste precatório, certifique-se e venham-me conclusos. 

Quitado o precatório, cientifique-se o Juízo Requisitante e as partes. Após, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0098314-08.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0098314-08.2017.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: MANOEL 

BENEDITO FERNANDES DANTAS DEVEDOR:REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Diante da certidão de ID. 40398469, determino 

que se renove o ato de intimação do credor, para que no prazo de até 05 

(cinco) dias, informe seus dados bancários, sob pena de suspensão 

destes autos. Havendo apresentação dos dados, cumpra-se a decisão de 

ID. 39344464. Inexistindo, DETERMINO, desde já, o provisionamento do 

valor em conta judicial vinculada ao presente precatório, suspendo o 

procedimento e permitindo o pagamento dos precatórios que se seguirem 

na ordem cronológica, nos termos do Art. 32, § 2º da Resolução 303 do 

CNJ. Intimem-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0023016-10.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILITAO HENRIQUE SOARES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA OAB - MT9271-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0131468-17.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0088774-33.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543-O 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT19010-O (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0109708-12.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT8342-O (ADVOGADO)

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784-O (ADVOGADO)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT9870-A (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT9309-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0015495-43.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0015495-43.2019.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: ANTONIO 

MARTINS DE JESUS DEVEDOR:REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de precatório expedido em nome de ANTONIO 

MARTINS DE JESUS em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. O 

processamento do precatório foi deferido por esta Central (ID. 8851425). 

Cumpridas as formalidades determinadas, o credor optou pelo 

prosseguimento deste PR em detrimento do PR coletivo. Dessa forma, 

anote-se naqueles autos, com as baixas devidas, a formação 

individualizada deste PR. O credor requereu a preferência ao ID. 8851427. 

Juntou documento comprobatório. É o que tinha a relatar. Decido. No que 

toca ao pedido de prioridade, tenho que, em conformidade com o art. 100, 

§ 2º, da Constituição Federal, os débitos de natureza alimentícia cujos 

titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais, ou sejam 

portadores de doença grave na forma da lei, serão pagos com 

superpreferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente 

ao triplo do fixado em lei para os fins disposto no § 3º do mesmo artigo. No 

mesmo sentido, por meio da Emenda Constitucional n. 99/2017, promulgada 

em 14/12/2017, foi acrescido ao art. 102 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias o § 2º, com o seguinte teor: § 2º Na vigência 

do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado 

de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao 

quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da 

Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o 

restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 

(Texto original sem grifo). É sabido ainda, que a Fazenda Pública Estadual 

está inscrita no Regime Especial e por meio da Lei n. 10.656, de 

28/12/2017, definiu os procedimentos para pagamento de obrigações de 

pequeno valor, fixando o limite para RPV em 100 (cem) Unidades Padrão 
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Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do 

crédito. Por sua vez, a UPF/MT é variável e no mês de abril/2020 está 

estabelecida em R$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos), conforme Portaria n. 202/2018, de 17/12/2018. Compulsando o 

documento juntado pelo credor verifico que o mesmo possui atualmente 

mais de 60 anos. Logo, faz benefício à prioridade em razão da idade. 

Assim, com base no art. 100, § 2º, da CF, c/c § 2º, do art. 102, do ADCT, 

concedo o benefício da prioridade constitucional, em razão da idade ao 

credor, correspondente até ao quíntuplo do valor fixado na Lei n. 10.656, 

de 28/12/2017, ou seja, até 500 UPF’s. Desse modo, considerando o valor 

requisitado, providencie-se inicialmente a anotação e baixa no precatório 

coletivo do crédito do beneficiário destes autos, e em seguida determino 

ao DAP as seguintes providências: 1. Atualize-se o valor requisitado, 

pelos índices oficiais, nos estritos termos, balizas e parâmetros 

demarcados pelo STF. 2. Impostos e contribuições previdenciárias, se 

incidentes, serão calculados, retidos e recolhidos, observando-se a 

natureza jurídica da ação e do credor. 3. Com os cálculos nos autos, 

intime-se credor e devedor, para, no prazo de até 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre os mesmos, e no caso do devedor para informar, no 

mesmo prazo, se existe processo de compensação ou pagamento 

administrativo, sob pena de anuência e concordância tácita com o 

pagamento sem restrição. 4. Intime-se o credor para informar seus dados 

bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Não havendo oposição, 

materialize-se o pagamento da verba superpreferencial na conta bancária 

de titularidade do credor e dos honorários na conta da advogada. 6. Com o 

efetivo recebimento do valor, o credor dará ao devedor, plena, geral e 

irrevogável quitação deste PR e respectiva ação originária. Dê-se ciência 

ao Juízo Requisitante e às partes. Após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0134941-11.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

Lucia Fernandes de Oliveira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0049290-74.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0079404-30.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERISVANIA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERISVANIA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT12921 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0046034-60.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0087029-18.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

THEALMO SCHEFFLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0029870-49.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE OLIVEIRA RONQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT14061-O (ADVOGADO)

RENATA SUYENE PAULI LEITAO OAB - MT55310-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP OAB - 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0029870-49.2019.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: ELAINE DE 

OLIVEIRA RONQUE DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Na decisão ID 8849610 

foi determinada a solicitação ao Juízo de origem para ratificar ou retificar o 

valor requisitado, sem prejuízo do envio de cópia da conta de liquidação. 

Expedido ofício ao Juízo requisitante (ID 21986004), não houve resposta 

(ID 28351956). Diante da situação fática que incontestavelmente remete ao 

atraso no andamento processual, determino a reiteração da diligência, 

inclusive com remessa de cópia da decisão ID 8849610. O ato deve ser 

materializado através de malote digital para a Secretaria e ao Gabinete do 

Juízo requisitante para resposta no prazo de até 05 (cinco) dias. Intime-se 

a credora para, caso queira, no prazo de até 05 (cinco) dias, diligenciar 

supletivamente ao cumprimento da ordem supra. Às providências. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0029870-49.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE OLIVEIRA RONQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT14061-O (ADVOGADO)

RENATA SUYENE PAULI LEITAO OAB - MT55310-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP OAB - 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0029870-49.2019.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: ELAINE DE 

OLIVEIRA RONQUE DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP 

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Na decisão ID 8849610 
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foi determinada a solicitação ao Juízo de origem para ratificar ou retificar o 

valor requisitado, sem prejuízo do envio de cópia da conta de liquidação. 

Expedido ofício ao Juízo requisitante (ID 21986004), não houve resposta 

(ID 28351956). Diante da situação fática que incontestavelmente remete ao 

atraso no andamento processual, determino a reiteração da diligência, 

inclusive com remessa de cópia da decisão ID 8849610. O ato deve ser 

materializado através de malote digital para a Secretaria e ao Gabinete do 

Juízo requisitante para resposta no prazo de até 05 (cinco) dias. Intime-se 

a credora para, caso queira, no prazo de até 05 (cinco) dias, diligenciar 

supletivamente ao cumprimento da ordem supra. Às providências. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0033257-97.2004.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL (REQUERENTE)

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (REQUERENTE)

JEAN LUIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO)

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL OAB - MT5380-O (ADVOGADO)

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ OAB - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0033257-97.2004.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: RAIMAR ABILIO 

BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL 

DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Certidão do 

DAP registra que: CERTIFICO, aos 15 de abril de 2020, que, conforme 

extrato da conta judicial n.900132253618 a Fazenda Pública Municipal de 

Cuiabá-MT, encontra-se inadimplente com os repasses mensais relativo 

aos meses de março e abril do corrente exercício. CERTIFICO, ainda, a 

inadimplência com relação aos repasses individualizados para 

pagamentos dos Precatórios Parcelados pelo Município. CERTIFICO, 

finalmente, que, até a presente data, em virtude do contexto descrito 

acima, não foi realizado o registro de pagamento da 7ª parcela, relativo ao 

mês de abril do PR n.33257/2004. Diante dessa informação, determino que 

se intime o município de Cuiabá, para que no prazo de até 10 (dez) dias, 

regularize os repasses referentes aos acordos firmados, sem prejuízo do 

disposto no Processo Administrativo nº 89644/2008 (Diversos de Cuiabá). 

Não havendo repasse, encaminhe-se os autos ao Ministério Público, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, para que manifeste sobre o sequestro dos 

valores. Cumpra-se. Intimem-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0013699-42.2004.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ OAB - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0013699-42.2004.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DEVEDOR:REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Certidão do DAP registra que: 

CERTIFICO, aos 15 de abril de 2020, que, conforme extrato da conta 

judicial n.900132253618 a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá-MT, 

encontra-se inadimplente com os repasses mensais relativo aos meses de 

março e abril do corrente exercício. CERTIFICO, ainda, a inadimplência com 

relação aos repasses individualizados para pagamentos dos Precatórios 

Parcelados pelo Município. CERTIFICO, finalmente, que, até a presente 

data, não foi realizado o registro de pagamento da 46ª parcela, relativo ao 

mês de abril do PR n.13699/2004. Diante dessa informação, determino que 

se intime o município de Cuiabá, para que no prazo de até 10 (dez) dias, 

regularize os repasses referentes aos acordos firmados, sem prejuízo do 

disposto no Processo Administrativo nº 89644/2008 (Diversos de Cuiabá). 

Não havendo repasse, encaminhe-se os autos ao Ministério Público, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, para que manifeste sobre o sequestro dos 

valores. Cumpra-se. Intimem-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0084132-85.2015.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

STABILE, PASSARE E DE SIMONE-ADVOCACIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL S/S - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ OAB - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0084132-85.2015.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: STABILE, 

PASSARE E DE SIMONE-ADVOCACIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S 

- EPP DEVEDOR:REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Certidão 

do DAP registra que: CERTIFICO, aos 15 de abril de 2020, que, conforme 

extrato da conta judicial n.900132253618 a Fazenda Pública Municipal de 

Cuiabá-MT, encontra-se inadimplente com os repasses mensais relativo 

aos meses de março e abril do corrente exercício. CERTIFICO, ainda, a 

inadimplência com relação aos repasses individualizados para 

pagamentos dos Precatórios Parcelados pelo Município. CERTIFICO, 

finalmente, que, até a presente data, em virtude do contexto acima 

descrito, não foi realizado o registro de pagamento da 21ª parcela, 

referente ao mês de abril do PR n.84132/2015. Diante dessa informação, 

determino que se intime o município de Cuiabá, para que no prazo de até 

10 (dez) dias, regularize os repasses referentes aos acordos firmados, 

sem prejuízo do disposto no Processo Administrativo nº 89644/2008 

(Diversos de Cuiabá). Não havendo repasse, encaminhe-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que manifeste sobre 

o sequestro dos valores. Cumpra-se. Intimem-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e 

Gestor de Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0029695-26.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE ALFREDO JORGE GATASS ORRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NÚMERO ÚNICO: 0029695-26.2017.8.11.0000 CLASSE: PRECATÓRIO 

(1265) ASSUNTO: [Pagamento] CREDOR:REQUERENTE: ESPOLIO DE 

ALFREDO JORGE GATASS ORRO DEVEDOR:REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

No despacho ID 11797990 determinou-se a intimação do patrono do 

Espólio para regularizar pendência referente a ausência de contemplação 

do crédito deste precatório na escritura pública apresentada para 

renúncia dos herdeiros em face da viúva meeira. Intimado, o Espólio trouxe 

aos autos tão somente a renúncia de um dos herdeiros, MURILO CESAR 

LEITE GATTAS ORRO (id 16141484). Contudo, o documento apresentado 

não se reveste das formalidades legais, posto que não formalizado por 

instrumento público. Certidão ID 18572493 informa a existência de 

disponibilidade financeira para dar quitação a estes autos e aos anteriores 

aptos para quitação. O ESTADO DE MATO GROSSO não se manifestou 

sobre eventual existência de processo de compensação. A fim de dar 
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prosseguimento ao feito, providencie-se o depóstio judicial do valor 

referente a este precatório, devendo a liberação ocorrer quando 

regularizada essa situação. Com o depósito, dê-se quitação ao presente. 

Intime-se o Advogado do Espólio para regularizar a pendência 

mencionada, bem como esclarecer se os demais herdeiros mencionados 

na petição ID 1012599 deixarão de formalizar a renúncia. Em caso 

positivo, deverá ser apresentada a necessária partilha do crédito deste 

requisitório formalizada por escritura pública, ou se for o caso, a renúncia 

de todos os herdeiros em favor da viúva meeira (f. 59-66), também por 

instrumento público, com referência ao crédito deste requisitório. Ademais, 

registro que os dados bancários deverão ser informados para futuro 

recebimento do crédito. Às providências. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e 

Conciliador da Central dos Precatórios

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0030034-82.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0034084-54.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0029697-93.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE BARROS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0150527-64.2012.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

HIMA COMERCIO DE PURIFICADORES E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO BRESCOVICI OAB - MT5649 

(ADVOGADO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO OAB - 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0054042-55.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PINTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ OAB - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0054273-82.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJAR CLAIR SERAFIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Intimação Classe: CNJ-498 PRECATÓRIO

Processo Número: 0051687-72.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0001-44 

(REPRESENTANTE)

 

Para ciência da quitação

Órgão Especial

Informação

Informação Classe: CNJ-640 RECLAMAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 1009267-98.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO MICHELANGELO SPEROTTO (RECLAMANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA OAB - MT9568-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

1. Vara Criminal de Sinop (RECLAMADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009267-98.2020.8.11.0000 – Classe: 

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - OE.

Intimação

Certidão Classe: CNJ-640 RECLAMAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 1009267-98.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO MICHELANGELO SPEROTTO (RECLAMANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA OAB - MT9568-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

1. Vara Criminal de Sinop (RECLAMADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009267-98.2020.8.11.0000 – Classe: 

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - OE.

Conselho da Magistratura
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Decisões do Conselho da Magistratura

REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO CONSELHO 

DA MAGISTRATURA, VISTO QUE NA PUBLICAÇÃO ANTERIOR DEIXOU 

DE CONSTAR O NÚMERO DA OAB DO ADVOGADO DA PARTE 

RECORRENTE.

RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE (ART. 

28, XXVIII, B DO RITJ/MT - MAT. ADM.) - 6/2020 - 

0006849-10.2020.8.11.0000.

RECORRENTE: MARIA DANIZETE DAMACENO - AUXILIAR JUDICIÁRIO

ADVOGADO(A): BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA - OAB/MT 9.271/O

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

ASSUNTO: Recorre da decisão proferido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, que indeferiu o Pedido de Aposentadoria, à recorrente.

Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

1º Membro: DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

2º Membro: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Decisão: “POR UNANIMIDADE, OS MEMBROS DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO 

POR MARIA DANIZETE DAMACENO, NOS TERMOS DO VOTO DO 

RELATOR”

REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO CONSELHO 

DA MAGISTRATURA, VISTO QUE NA PUBLICAÇÃO ANTERIOR DEIXOU 

DE CONSTAR O NÚMERO DA OAB DO ADVOGADO DA PARTE 

RECORRENTE.

RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE (ART. 

28, XXVIII, B DO RITJ/MT - MAT. ADM.) - 8/2020 - 

0007681-43.2020.8.11.0000

RECORRENTE: GERALDO ALVES COLAÇO JUNIOR - ANALISTA 

JUDICIÁRIO

ADVOGADO(A): BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA - OAB/MT 9.271/O

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

ASSUNTO: Recorre da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça/MT, que indeferiu o Pedido de Movimentação Interna para 

Tratamento de saúde de servidor, nº 20/2019 CIA nº 

0740736-39.2019.811.2019, nos termos do art. 24 do Provimento nº 

26/2013-CM, da Comarca de Marcelândia para a Comarca de Cuiabá.

Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

1º Membro: DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

2º Membro: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Decisão: “POR UNANIMIDADE, OS MEMBROS DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO 

POR GERALDO ALVES COLAÇO JÚNIOR, NOS TERMOS DO VOTO DO 

RELATOR”.

Decisão do Presidente

P E D I D O  D E  A P O S E N T A D O R I A  n .  1 3 4 / 2 0 1 9  C I A : 

0075119-23.2019.8.11.0000

REQUERENTE: HERDELICE CRUZ DO NASCIMENTO CALCANHOTO– Oficial 

de Justiça

Requerido: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vistos, Trata-se de Pedido de Aposentadoria voluntária formulado por 

Herdelice Cruz Do Nascimento, matrícula nº 345, Oficial de Justiça PTJ, 

lotada na Comarca de Cuiabá. Após regular tramitação do feito, a 

servidora manifestou o desejo do “sobrestamento do Pedido de 

Aposentadoria n. 134/2019 – Cia 0075119-23.2019, pelo período de 4 

meses”. (andamento n. 67). Dessa forma, defiro o sobrestamento do 

presente feito, até nova manifestação da requerente. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Presidente do 

Tribunal de Justiça

Atos do Presidente

ATO N. 689/2020-CM , DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão 

proferida nos autos de Pedido de Pagamento de Pensão n. 1/2020 (N.U. 

0003059-18-2020.8.11.0000), em 15-4-2020,

RESOLVE:

Conceder a Senhora SARAH PINHEIRO ANDRADE, portadora do RG n. 

098465691-8 MEX e CPF n. 346.911.621-00, o pagamento de pensão 

vitalícia, nos termos do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, e §§, 8º e 18 da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 

41, de 19-12-2003, utilizado por força do que dispõe o artigo 23, § 8º da 

Emenda Constitucional n. 103, de 12-11-2019, e artigos 245, inciso I, alínea 

"a", 246 e 247, inciso I, estes todos da Lei Complementar Estadual n. 04, 

de 15-10-1990, na proporção de 100% (cem por cento), dos proventos 

que eram percebidos em vida pelo servidor ROGÉRIO ANDRADE, Matrícula 

n. 6003, Auxiliar Judiciário-PTJ do Tribunal de Justiça, enquadrado pela Lei 

n. 8.709, de 18-9-2007, revogada pela Lei n. 8.814, de 15-1-2008; 

devendo a pensão ora deferida ser calculada na forma do artigo 24, § 2º 

da Emenda Constitucional 103, de 12-11-2019, com efeitos a partir da data 

do óbito (19-01-2020).

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(documento assinado digitalmente)

ATO N. 692/2020-CM, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão 

proferida nos autos de Pedido de Aposentadoria n. 15/2018 (N.U. 

0016238-87.2018.8.11.0000), em 22-4-2020,

RESOLVE:

Retificar o Ato n. 579/2019-CM, de 16-5-2019, disponibilizado do D.J.E. n. 

10495, em 17-5-2019, publicado em 20-05-2019, para fazer constar que 

concede a servidora LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO, portadora do 

RG n. 0135233-4 SSP/MT e CPF n. 177.941.291-68, Matrícula 6220, 

Técnico Judiciário PTJ da Comarca de Chapada dos Guimarães, Classe 

"C", Nível VII, enquadrada pela Lei enquadrada pela Lei n. 8.709, de 

18-9-2007, revogada pela Lei n. 8.814, de 15-1-2008; aposentadoria 

voluntária com proventos integrais, nos termos do artigo 6º da Emenda 

Constitucional n. 41, de 19-12-2003, e artigos 213, inciso III, alínea “a”, 215 

e 216, parágrafo único, da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(documento assinado digitalmente)

DEPARTAMENTO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, em Cuiabá, 27 de 

abril de 2020

Bel. ANGELO FABRÍCIO DE SOUZA LIMA

Diretor do Departamento do Conselho da Magistratura

conselho.magistratura@tjmt.jus.br

Vice Presidência

Intimação

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1006001-40.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT6358-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) JOAO ARCANJO RIBEIRO para, no prazo 

legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso Especial interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1009481-26.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIA GUZ ALVES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT11136-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CASSIO CESAR GHIDELLA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DE LOURDES NUNES MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ZILZABETH DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)
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NIZIA ALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPOLIO DE EPIFANIO COELHO PORTELA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE ARMANDO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CLENIO BUGNOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO MODESTO DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)

EURIPEDES FRANCO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSEDI DOS SANTOS PORTELA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO AO(S) AGRAVADO(S) EUGENIA GUZ ALVES para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1016587-39.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO)

ANTONIO PEDRO MACHADO OAB - DF52908 (ADVOGADO)

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO)

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL OAB - 

31.546.476/0001-56 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

OTO BAHIA JUNIOR OAB - RJ184215-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO OAB - MT5313-A (ADVOGADO)

RENATO FRAGA COSTA OAB - MT12297 (ADVOGADO)

CESAR NATAL MAGRINI (TERCEIRO INTERESSADO)

WILMAR PERES DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Agravado(s) JBS S/A para, no prazo de 15 dias, 

apresentar(em) contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao 

STJ interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019466-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE OAB - MT22961-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO (APELADO)

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES 

FILANTROPICAS PRESTADORAS DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(APELADO)

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(APELADO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-A (ADVOGADO)

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) FEDERACAO DAS SANTAS CASAS, 

HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS PRESTADORAS DE SERVICOS 

NA AREA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros (4) para, 

no prazo legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso Especial 

interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1015712-69.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DA COSTA MARQUES OAB - 181.994.371-20 

(REPRESENTANTE)

GONCALINA CONCEICAO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - 314.294.161-49 

(REPRESENTANTE)

NERI CAMPOS BOTELHO RODRIGUES OAB - 241.062.831-15 

(REPRESENTANTE)

CORINA MARIA DE JESUS PEREIRA OAB - 459.600.381-53 

(REPRESENTANTE)

MANOEL ASSUNCAO PEREIRA OAB - 141.690.611-87 (REPRESENTANTE)

ERIKA MENDONCA OAB - 142.036.738-28 (REPRESENTANTE)

MARIA JOSE DE ARRUDA OAB - 108.569.511-53 (REPRESENTANTE)

IZINETE MUSSA DE MORAES OAB - 284.353.541-72 (REPRESENTANTE)

BENEDITA DE ALMEIDA BOTELHO OAB - 559.525.421-15 

(REPRESENTANTE)

OLIDAIR MAGNANI OAB - 970.665.678-20 (REPRESENTANTE)

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRADESCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS para, no prazo legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso 

Especial interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 0000923-97.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA XAVIER BORGES (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) ANA MARIA XAVIER BORGES para, no 

prazo legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso Especial 

interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0504118-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY MARTINS FERREIRA (APELADO)

EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO)

DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Agravado(s) ARLEY MARTINS FERREIRA e outros (2) 

para, no prazo de 15 dias, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso de 

Agravo de Instrumento ao STJ interposto.

Intimação Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1008666-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATSON MAURO MELO DE FREITAS (APELADO)

KAREN DE ARRUDA FORTES (APELADO)

LUCAS FERNANDES LOPES (APELADO)

ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA (APELADO)

SERGIO DENIS CORREA (APELADO)

RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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INTIMAÇÃO ao(s) Agravado(s) KAREN DE ARRUDA FORTES e outros (5) 

para, no prazo de 15 dias, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso de 

Agravo de Instrumento ao STJ interposto.

Intimação Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1000761-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI DA COSTA RIBEIRO SANTOS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) LUCI DA COSTA RIBEIRO SANTOS para, 

no prazo legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso Especial 

interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 0000659-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAHILDE DA CONCEICAO ALMEIDA (APELADO)

VICENCIA FERREIRA MENDES (APELADO)

SEVERINA LEITE DA SILVA (APELADO)

VITORIA GONCALINA NUNES (APELADO)

SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE (APELADO)

ZULEIDE DA CONCEICAO PINHEIRO (APELADO)

ROSALINA MARGARIDA VIEGAS DA SILVA (APELADO)

ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANY HONORIO PINHEIRO OAB - MT26214/O (ADVOGADO)

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA e 

outros (7) para, no prazo legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso 

Especial interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001337-09.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ILCILENE FRAGA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT16944-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VICE PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO 

CRIMINAL N. 0001337-09.2018.811.0035 RECORRENTE: ILCILENE FRAGA 

SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 39151472) interposto 

por ILCILENE FRAGA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste 

Sodalício, assim ementado (Id. 32436977): “APELAÇÃO CRIMINAL – 

TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO 

BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – 

IMPROCEDÊNCIA – ACUSADA QUE OSTENTA CONDENAÇÃO AINDA NÃO 

TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – 

EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A dedicação às atividades 

criminosas é fator que pode ser deduzido da existência de ações penais e 

inquéritos policiais em curso contra o agente, o que afasta a possibilidade 

de aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 

11.343/2006.” (Ap 0001337-09.2018.811.0035, DES. PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2020, Publicado DJE em 

17/03/2020) Alega violação ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal, diante 

da negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base na 

existência de outras ações penais em andamento em desfavor da 

Recorrente, sem condenações com trânsito em julgado. Recurso 

tempestivo (Id. 39215467). Contrarrazões – Id. 40478984. É o relatório. 

Decido. Sistemática de repercussão geral. Tema 129. Não aplicação. No 

julgamento do recurso paradigma (RE 591054, Tema 129) o Supremo 

Tribunal Federal concluiu que “A existência de inquéritos policiais ou de 

ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como 

maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”. Ocorre, todavia, que 

referido paradigma não exaure a questão trazida nos autos, haja vista que 

a câmara julgadora não considerou os registros criminais da Recorrente 

para atribuir-lhe maus antecedentes, mas sim para concluir pela sua 

dedicação às atividades criminosas. Destarte, não há como realizar o juízo 

prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de repercussão 

geral, razão pela qual passo à análise dos demais pressupostos de 

admissibilidade. Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF. Nos 

termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo 

Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da 

interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de 

fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF. In casu, ao apontar 

afronta ao art. 5°, LVII, da CF, sustenta a Recorrente que a minorante do 

tráfico privilegiado foi-lhe negada com fundamento na existência de outras 

ações penais em andamento a seu desfavor, sem condenações 

transitadas em julgado. Todavia, conquanto pretenda rever o entendimento 

do acórdão impugnado acerca dos requisitos para a aplicação da referida 

causa de diminuição de pena, a análise da questão suscitada exige o 

exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima 

mencionado. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 

33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 

5º, XXXVII, XXXVIII, A, LIII E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO 

STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, LIV E LV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA 

REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA 

AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 

742.460. TEMA 182. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO 

STF. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 

INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO REALIZADA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTE. HABEAS CORPUS 127.900. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A 

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 

DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

(RE 1240910 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 

PUBLIC 07-04-2020) (destaquei) “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO 

INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – 

REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF 

– AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1179754 AgR, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019) 

(destaquei) Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do 

órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões 

pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto. Ante o exposto, nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário. Publique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. v

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001125-42.2019.8.11.0000
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA OAB - 

03.240.326/0001-84 (REPRESENTANTE)

GUSTAVO VETTORATO OAB - MT11001-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VICE PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

N. 001125-42.2019.8.11.0000 RECORRENTE: VIANA TRADING 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. RECORRIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Especial (Id. 

32590480) interposto por VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE CEREAIS LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição 

Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo 

deste Sodalício, assim ementado (Id. 15297497): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – ICMS – 

TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO, DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO OU DO PAGAMENTO A 

MENOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A decisão 

proferida em sede de embargos de declaração, embora concisa, 

apresenta fundamentação suficiente para compreensão do 

convencimento do juiz sobre o pleito formulado, além de que, o Magistrado 

não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a 

causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base 

suficiente para o seu decidir em especial. 2- A matéria suscitada exige 

dilação probatória, não havendo elementos suficientes para se aferir o 

lapso decadencial/prescricional, considerando que não consta da Certidão 

da Dívida Ativa se o tributo foi declarado ou se houve notificação do 

contribuinte, com a indicação da respectiva data. Constam apenas o 

número e data da inscrição do débito, os valores devidos e a existência do 

Processo Administrativo, cuja cópia não foi acostada aos autos, não 

havendo informações acerca de seu trâmite processual.” (AI 

001125-42.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/09/2019) Os Embargos de Declaração de Id. 18937470 opostos contra 

o aresto foram rejeitados (Id. 23850971). Alega violação: (i) aos arts. 8° e 

1.017, §3°, ambos do CPC, ao argumento de que o documento apontado 

como faltante foi juntado na petição inicial do Agravo de Instrumento 

devendo a câmara julgadora, inobstante, ter determinado sua intimação 

para nova juntada, dada sua essencialidade para o deslinde da lide e (ii) 

aos arts. 489, §1°, I, II e IV e 1.022, I e II e parágrafo único, I e II, todos do 

CPC, sob a assertiva de omissão quanto aos fundamentos autônomos e 

documentos efetivamente juntados nos autos no que diz respeito à 

aplicação da decadência na forma do art.173, I, do CTN. Recurso 

tempestivo (Id. 32598468). Contrarrazões – Id. 40320990. É o relatório. 

Decido. Sistemática de recursos repetitivos. Tema 462. Não aplicação. No 

julgamento do recurso paradigma (REsp 1102467/RJ, Tema 462) o 

Superior Tribunal de Justiça concluiu que “No agravo do artigo 522 do 

CPC, entendendo o Julgador ausente peças necessárias para a 

compreensão da controvérsia, deverá ser indicado quais são elas, para 

que o recorrente complemente o instrumento”. Ocorre, todavia, que 

referido paradigma revela-se inaplicável à hipótese trazida nos autos. A 

uma, porque o tema em questão visou superar a controvérsia existente 

acerca da possibilidade de o Tribunal de Justiça indeferir liminarmente o 

Agravo de Instrumento quando verificada a ausência de documentos 

necessários à compreensão da controvérsia, ainda que facultativos à 

formação do instrumental, cenário diverso do caso dos autos, em que o 

recurso foi admitido e apreciado, embora em sentido contrário às 

pretensões da Recorrente. A duas, porque o desprovimento meritório do 

Agravo não se deu diante da impossibilidade de compreensão da 

controvérsia, mas sim com base na não comprovação, de plano, do direito 

alegado pela Recorrente em sede de exceção de pré-executividade. 

Destarte, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade 

segundo a sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual passo à 

análise dos demais pressupostos de admissibilidade. Violação dos arts. 

489, §1°, I, II e IV e 1.022, I e II e parágrafo único, I e II, todos do CPC. Não 

ocorrência. A Recorrente defende a ofensa aos arts. 489, §1°, I, II e IV e 

1.022, I e II, parágrafo único, I e II, todos do CPC, suscitando omissão do 

órgão facionário acerca dos fundamentos autônomos e documentos 

efetivamente juntados nos autos relacionados à aplicação da decadência 

na forma do art.173, I, do CTN. No entanto, a questão foi expressamente 

abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos 

seguintes trechos: “No tocante à ocorrência da decadência, a Agravante 

defende que houve a apresentação da declaração, com o pagamento a 

menor do ICMS, contudo, tenho que dos documentos juntados, não se 

pode afirmar que os débitos declarados por meio de GIA/ICMS, acostados 

no Id. 5988424 e seguintes, tratam-se dos mesmos discutidos e cobrados 

pela CDA ora executada. Isso porque, o Aviso de Cobrança nº 

78367/2010, que subsidiou a presente CDA não foi juntado neste feito e 

apesar da Recorrente informar sua existência nas razões recursais, 

assim como da notificação, constante na folha “61”, não localizei os 

referidos documentos nos autos. Necessário esclarecer que, a referida 

verificação é necessária para fins de contagem do prazo decadencial, 

visto que, se o ICMS cobrado não tiver sido declarado, a contagem do 

prazo decadencial é com fulcro no artigo 173, I, do CTN, por outro lado, 

ocorrendo a declaração, mas não havendo o pagamento, não se fala em 

decadência, mas, sim, em prescrição, nos termos da Súmula 436 do STJ e, 

nos casos em que houve a declaração e o pagamento tiver sido a menor, 

conta-se a decadência com fulcro no artigo 150, § 4º do CTN. Além disso, 

consta na CDA a seguinte infração: FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU 

RECOLHIMENTO A MENOR, NOS PRAZOS REGULAMENTARES DO ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL (...) (Id. 5988401 – pág. 4), cujo fato gerador 

ocorreu em 8/2005, constituído por meio de Aviso de Cobrança nº 78367, 

de 23-12-2010, o que não permite vislumbrar qual prazo deve ser aplicado 

no presente caso, ou seja, se o do artigo 173, I, ou do artigo 150, § 4º, 

ambos do CTN. Desse modo, diante da necessidade de dilação probatória 

que a questão exige, a fim de verificar qual prazo deve ser aplicado no 

presente caso, entendo que a matéria não pode ser levantada em sede de 

exceção de pré-executividade. (Id. 3627015).” (Id. 15297495, p. 3). Do 

mesmo modo, a questão foi objeto de pronunciamento explícito nos 

Embargos de Declaração, como se verifica nos seguintes trechos do 

aresto: “Inobstante a Agravante alegar a ocorrência de omissão na 

aplicação do artigo 1.017, § 3º, do CPC, imperioso mencionar que as 

peças obrigatórias foram devidamente juntadas, de modo que, a ausência 

das peças ora discutidas, tais como aviso de cobrança e notificação, não 

implicam na admissibilidade do agravo de instrumento, visto que não se 

tratam de documentos obrigatórios, consoante dispõe o referido artigo: 

Art. 1.017 (...)§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de 

algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de 

instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. 

De igual modo, também não se verifica a ocorrência de omissão quanto ao 

fato de que a CDA faz remição expressa ao Aviso de Cobrança, cuja 

intimação foi realizada por Diário Oficial do Estado em 1º-2-2011. Isso 

porque, restou consignado na decisão embargada que tal análise 

demanda dilação probatória, vedada na via de exceção de 

pré-executividade, considerando, principalmente, o fato de que, na visão 

do STJ, o lançamento tributário apenas se perfectibiliza com a notificação 

inequívoca do contribuinte que, no presente caso, não foi trazida para fins 

de contagem do prazo decadencial.” (Id. 23850969, p. 2) Portanto, nota-se 

que o órgão fracionário analisou a matéria e os pontos trazidos pela 

Recorrente, não havendo evidências de violação aos arts. 489, §1°, I, II e 

IV e 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, todos do CPC. Reexame de matéria 

fática. Súmula 7 do STJ. Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça 

cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, 

não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi 

Súmula 7/STJ. In casu, a suposta ofensa ao arts. 8° e 1.017, §3°, ambos 

do CPC, fundada na tese de que o documento apontado como faltante foi 

juntado na petição inicial do Agravo de Instrumento e de que deveria 

ter-lhe sido dada oportunidade de regularização diante de sua 

essencialidade para o deslinde lide, exige o exame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima 

mencionado. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. 

CDA. NULIDADE RECONHECIDA POR ERRO MATERIAL. ART. 202, III, DO 

CTN. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO TRIBUTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. 

POSSIBILIDADE. 1. A parte recorrente sustenta a nulidade da CDA em 
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razão de dois fatores: a) erro na indicação da espécie do tributo (art. 202, 

III, do CTN); b) falta de intimação para pagamento ao final do processo 

administrativo. 2. A Corte local reconheceu nulidade em razão de erro na 

indicação do tributo devido, razão pela qual permitiu a substituição da 

CDA. Porém, quanto à falta de intimação, ponderou (fl. 83, e-STJ): 

"Tratando-se de matéria que exija dilação probatória ou, até mesmo que, 

embora embasada em prova documental constante dos autos, demande 

aprofundada análise e debates, essa não é a via adequada, sendo 

cabíveis, apenas, os embargos à execução. E, no tocante ao tema em 

análise, é certo que, para verificar se houve ou não a notificação da 

autora para pagamento do débito, antes da inscrição da dívida ativa, é 

imprescindível a dilação probatória. A juntada de andamento do 

procedimento administrativo e os demais documentos encartados aos 

autos não são instrumentos hábeis a comprovar que tal regra não foi 

observada pelo Poder Público". 3. O STJ pacificou entendimento de que "A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória" (Súmula 393/STJ). É inviável analisar a tese defendida 

no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório 

dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão 

recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ, que assim estabelece: "a 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 

(...)” (REsp 1725310/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) (destaquei) Dessa forma, 

sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste 

Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 

vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a 

admissão recursal. Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso 

Especial. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Desa. 

MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. v

Intimação Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003527-31.2012.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO (APELANTE)

JAILSON ANTONIO DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317-O (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO FALEIRO CAMARGO OAB - RJ1189-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VICE PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 

0003527-31.2012.8.11.0042 RECORRENTE: NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de Recurso Especial (Id. 37445487) interposto por 

NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, 

da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal 

deste Sodalício, assim ementado (Id. 34807997): “RECURSO DE 

APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 E 40, V, DA LEI 

11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO – 1º APELANTE 

– ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – 

IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 

COMPROVADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O 

MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E 

QUANTIDADE DA DROGA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 

33, §4º, DA LEI 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 

DESCABIMENTO – FRAÇÃO JUSTIFICADA EM 1/3 – REDUÇÃO DA PENA 

DE MULTA – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O 

ART. 68 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCABÍVEL – PENA FIXADA ACIMA DE 04 

(QUATRO) ANOS – REQUISITOS DO ART. 44, DO CP, NÃO PREENCHIDOS 

- SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – 

INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO – 2º APELANTE - ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E 

AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA 

APREENDIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

LICITUDE DO IMPORTE – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO - 

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA 

LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EFETIVA 

TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – APELAÇÕES DESPROVIDAS. 

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é 

suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado. A 

grande quantidade de droga apreendida impede que a pena seja aplicada 

em seu patamar mínimo. Quanto a escolha do quantum de redução 

previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/2006, o julgador pode reduzi-la ao 

patamar que achar necessário e pertinente a reprovabilidade e prevenção 

do delito, com a devida fundamentação. A pena de multa foi calculada de 

forma proporcional à pena privativa de liberdade. A substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, se mostra incabível, pois o 

recorrente não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Pena 

fixada acima de 04 (quatro) anos. A isenção ou suspensão do pagamento 

das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de 

execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a 

real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de 

sua alteração após a data da condenação. Não tendo sido comprovada a 

licitude do quantum apreendido, não há que se falar em restituição, sendo 

declarado o perdimento do bem em favor da União. Não é necessária a 

transposição da fronteira interestadual para a caracterização da causa de 

aumento prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06, bastando, 

para tanto, apenas a evidência de que a droga tinha como destino outro 

Estado. Precedentes do STJ e STF.” (Ap. 0003527-31.2012.8.11.0042, 

DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/02/2020, Publicado DJE em 28/02/2020) Alega violação ao art. 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, ao 

argumento de erro no enquadramento da conduta do Recorrente, visto que 

o verbo utilizado para sua condenação, “manter”, não integra o núcleo do 

tipo penal do tráfico de drogas. Recurso tempestivo (Id. 37552540). 

Contrarrazões – Id. 40517959. É o relatório. Decido. Da sistemática de 

recursos repetitivos. Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal 

de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, 

por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos 

repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 

1.030, I, “b”, II e III, do CPC. Passo ao exame dos demais pressupostos de 

admissibilidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do 

STF. Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 

105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça 

tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o 

tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, 

ex vi Súmula 282 do STF. Consigne-se, ainda, caso se conclua pela 

existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada 

prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de 

Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em 

aplicação analógica da Súmula 356/STF. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1º, II, III E IV, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA 

DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão 

defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O 

Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, 

limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo 

qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da 

matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as 

teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim 

de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre 

determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta 

interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 

19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou 

de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, 

deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta 

ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o 

prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do 

STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) Na espécie, defende a 

Recorrente a ofensa ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência 
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jurisprudencial, sob a assertiva de erro no enquadramento da conduta do 

Recorrente diante da utilização do verbo “manter” para embasar sua 

condenação pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, verifica-se que a 

questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em 

Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior 

Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso. Ante o exposto, nego 

seguimento ao Recurso Especial. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça. v

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011888-05.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (AGRAVANTE)

LOUIZE HONORATO DE FREITAS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141-O (ADVOGADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NELITON VENERO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 1011888-05.2019.8.11.0000. RECORRENTES: LOUIZE 

HONORATO DE FREITAS E OUTRO. RECORRIDO: UPL DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de Recurso Especial interposto por LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de 

Direito Privado, assim ementado (id. 25147980-TJ): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR 

DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE 

IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da iterativa 

jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de 

sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação 

de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da 

demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. 

Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).. (AI 

1011888-05.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 19/11/2019)”. O recurso de 

Embargos de Declaração foi acolhido, porém, sem efeito modificativo (id. 

32546967-TJ). A parte Recorrente alega violação ao art. 85, §2º, do CPC, 

uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma 

desproporcional, por se tratar de matéria de baixa complexidade, ferindo o 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso tempestivo (id. 

38268966-TJ). Contrarrazões no id. 40221476-TJ. É o relatório. Decido. Da 

sistemática de recursos repetitivos Não foi verificada a existência, no 

Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões 

discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do 

art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC. Passo ao exame dos demais pressupostos 

de admissibilidade. Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. 

Súmula 83 do STJ. Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ. A 

Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. In casu, o Recorrente sustenta violação ao 

art. 85, §2º, do CPC, uma vez que os honorários sucumbenciais foram 

fixados de forma desproporcional, majorando de 15% para 17%, tendo em 

vista que se trata de matéria de baixa complexidade, ferindo o princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade. No acórdão impugnado ficou 

consignado que: “o acórdão embargado, ante à conclusão de 

desprovimento do recurso dos recuperandos/impugnados, em 

observância à regra cogente insculpida no §11º do art. 85 do CPC, os 

honorários advocatícios foram majorados para 17% sobre o valor da 

causa. A redação do art. 85, §11º, do CPC não deixa margem à grandes 

intepretações, conjecturas diversas ou maiores considerações quanto à 

matéria, cuida-se de comando direto, objetivo e imperativo, daí porque, 

configurada a hipótese legal, os honorários deves ser necessariamente 

majorados, como ocorreu no presente caso, com a elevação de 

percentual de 2%. Embora a majoração seja providência praticamente 

automática, admito que a fixação do valor não o é, motivo pelo qual admito 

os embargos declaratórios para acrescer que o acréscimo no percentual 

de 2% se deu com base na circunstância de que os advogados da 

agravada acompanhou regularmente o tramite do recurso, apresentando 

as devidas contrarrazões, o que, conforme já decidiu o STJ, deve ser 

observado como critério de majoração (“Não é exigível a comprovação de 

trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se 

apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3ª Turma - EDcl no 

RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017)), ao lado 

disso, considerou-se que o local da prestação do serviço é diverso do 

escritório profissional, a adição de tempo na duração do processo e, 

ainda, a complexidade da discussão, que, de fato, não era de maiores 

proporções, porém, de todo modo, exigiu atuação da parte contrária e, 

além disso, some-se a equação que, ainda que por via transversa, a 

previsão de majoração consubstancia-se como um desestímulo à 

interposição de recursos protelatórios.” Observa-se que o entendimento 

do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a 

jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática 

abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I - Na origem, ajuizou-se ação de rescisão 

contratual, com pedido de tutela de urgência, contra a Companhia 

Imobiliária de Brasília - Terracap objetivando a decretação da rescisão dos 

contratos de compra e venda de imóveis adquiridos da companhia ré por 

meio de licitação pública, em razão da retração do mercado imobiliário no 

Distrito Federal. Os pedidos foram parcialmente acolhidos. No Tribunal a 

quo, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação da sociedade 

empresária e negou-se provimento à apelação da Terracap, reformando a 

decisão monocrática, para excluir do dispositivo da sentença a 

possibilidade de retenção de 10% do montante a ser restituído pela 

Terracap. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - Opostos 

embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão 

embargado. Alega a parte embargante que o acórdão é omisso, porquanto 

não teria majorado os honorários advocatícios fixados nas instâncias de 

origem. III - Consoante o Enunciado Administrativo n. 3/STJ, aprovado pelo 

Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: "Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC." IV - De igual modo, o enunciado n. 7 da 

Súmula Administrativa do STJ dispõe que, "somente nos recursos 

interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, 

será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na 

forma do art. 85, § 11, do novo CPC". V - Por sua vez, nos termos do § 11 

do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015: "O tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o 

caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo 

geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a 

fase de conhecimento." VI - Na sentença, fixaram-se os honorários 

advocatícios em 10%. No acórdão, os honorários foram mantidos, 

alterando-se tão somente a proporção da responsabilidade pelo 

pagamento. VII - Ante o exposto, considerando o trabalho adicional 

realizado, com a apresentação de contrarrazões ao recurso especial, e 

os critérios previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do Código de Processo Civil 

de 2015, devem sera acolhidos os embargos de declaração, para integrar 

a decisão embargada, fazendo constar a majoração dos honorários 

advocatícios em 2%. VIII - Embargos acolhidos para majorar os honorários. 

(EDcl no AREsp 1467759/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)”. Desse modo, 

deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao 

artigo 85, §2º, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão 

recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ. 

Além do mais, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido 

sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o 

que atrai também o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza 

o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
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REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O 

conhecimento do tema esbarrra no óbice da Súmula nº 7/STJ - "a 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" -, 

uma vez que não se trata de discussão sobre o resultado jurídico da 

subsunção de normas federais, mas, sim, de revisão das premissas 

subjacentes. 2. Com efeito, "o STJ entende ser inaferível eventual ofensa 

ao art.333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o 

conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame 

de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, 

encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1812278/CE, Rel.Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 

29/10/2019). 3. A revisão dos valores fixados a título de verba de 

advogado pressupõe, via de regra, a verificação das provas produzidas 

nos autos e sua valoração, o que é vedado a este STJ a teor do verbete 

da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no 

AREsp 1578397/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)”. Dessa 

forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário 

deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a 

admissão recursal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Desa. MARIA 

HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. VIII

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1016009-76.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE MATOS ROSA & CIA LTDA - ME (AGRAVADO)

PAULO DE MATOS ROSA (AGRAVADO)

NIUZA ALVES DA SILVA ROSA (AGRAVADO)

 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 

1016009-76.2019.8.11.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

RECORRIDO: PAULO DE MATOS ROSA & CIA LTDA e OUTROS Vistos, 

etc. A parte recorrente foi intimada a recolher em dobro o preparo 

recursal, conforme Id. 38193460, não tendo recolhido da forma adequada, 

levou-o à negativa de seguimento do Recurso Especial, conforme decisão 

de Id. 39792975. O banco recorrente, apresenta sob Id. 40444494, duas 

guias e comprovantes de pagamento do preparo recursal, para atingir o 

valor dobrado, conforme havia sido determinado inicialmente. Decido. Em 

que pese a manifestação da parte, ocorre no caso dos autos o fenômeno 

da preclusão consumativa, sobre a qual, assim ensina a doutrina de Fredie 

Didier Jr.: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder 

processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido 

exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual 

pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A 

consumação do exercício do poder o extingue. Perde o poder pelo 

exercício dele. (destaquei)[1] Neste caso, operou-se a preclusão 

consumativa quando a parte apresentou o pagamento de forma 

simplificada, em desacordo com a legislação processual, pelo que a 

comprovação do recolhimento em dobro, neste momento, não é capaz de 

modificar a decisão de Id. 3979297, que negou o seguimento ao recurso, 

pelo que a mantenho integralmente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça XIV [1] DIDIER JR. Fredie. Curso de 

direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. – 20. Ed. – Salvador: Ed. Jus 

Podivm, 2018. p.496.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009585-18.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. R. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O (ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-A (ADVOGADO)

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO)

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. O. R. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO)

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

R. M. K. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Recurso Especial em Agravo Interno n. 1009585-18.2019.8.11.0000 

RECORRENTE J.M.R. - Representada por sua genitora RENATA MONTEIRO 

FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO THIAGO ATAIDE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES Vistos, etc. Trata-se de Recurso Especial (ID 39181482) 

interposto por J.M.R. - REPRESENTADA POR SUA GENITORA RENATA 

MONTEIRO FERREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira 

Câmara de Direito Privado (ID 19510996): “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO 

POR OFENSA A DIALETICIDADE - INADEQUAÇÃO RECURSAL 

RECONHECIDA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ERRO 

GROSSEIRO – DECISÃO QUE PÕE FIM A EXECUÇÃO (APELAÇÃO) - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “A jurisprudência do STJ é uníssona ao 

afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, 

enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase 

executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o 

entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio 

da fungibilidade recursal.” (REsp 1804906/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) 

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.” 

(N.U 1009585-18.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2020) Os Embargos 

de Declaração ID 23490492 foram rejeitados conforme ementa de ID 

33725486. Alega violação aos artigos 6º, 7º, 8º, 369 e 489, §1º, incisos III 

e V, do Código de Processo Civil; artigo 1.694, §1º, do Código Civil; e 

artigos 3º, 4º e 7º da Lei n. 8.069/1990 (ECA), além de divergência 

jurisprudencial, aduzindo cerceamento de defesa quanto ao princípio da 

fungibilidade, bem como defende a inobservância aos valores da 

prioridade absoluta, da proteção integral e do superior interesse da 

criança e do adolescente ao reduzir os alimentos a que faz jus a menor, 

ora Recorrente. Recurso tempestivo (ID 39191992). A parte é beneficiária 

da justiça gratuita (ID 39226451). Contrarrazões juntadas conforme ID 

40340983. É o relatório. Decido. Da sistemática de recursos repetitivos 

Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema 

que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por 

consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, 

não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC. Passo 

ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. Decisão em 

conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ) A Súmula 83 do STJ 

preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o Recorrente defende o cerceamento de defesa 

quanto ao princípio da fungibilidade. No acórdão impugnado ficou 

consignado que: “Reafirmo que não há dúvida objetiva quanto ao 

instrumento recursal a ser utilizado, eis que a “a decisão que resolve 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser 

atacada através de Apelação, (...) É firme, também, o entendimento de 

que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade 

recursal.” (REsp 1804906/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).” (ID 21879476 – p. 4) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai 

da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO 

DO FEITO. RECURSO CABÍVEL: ART, 920, III, E 1.009 DO CÓDIGO FUX. 

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO 

GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 

ORIENTAÇÃO PACIFICADA NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO 

PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está 

alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, consignando que o 
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recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a Apelação, e não 

o Agravo de Instrumento, à luz dos arts. 920, III, e 1.009 do Código Fux, 

caracterizando sua interposição erro grosseiro, vedada a aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida 

objetiva. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt 

no AREsp 1420170/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (g.n.) Desse 

modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta 

afronta aos artigos 6º, 7º, 8º, 369 e 489, §1º, incisos III e V, do Código de 

Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido 

encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, qual seja, 

impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade em casos de erros 

grosseiros. Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha 

sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” 

do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea 

“a”. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR 

ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 

INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA Nº 126/STJ. 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICABILIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão 

recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas 

constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, 

consoante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Incide a Súmula nº 126/STJ na 

hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de 

natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6º, da 

Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a 

conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável 

recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior 

de que a Súmula nº 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do 

permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em 

quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo 

interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 

06/12/2018). (g.n.) Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso 

neste ponto. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ Nos termos do 

artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal 

de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das 

leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria 

fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ. A suposta violação aos artigos 

1.694 do Código Civil e 3º, 4º e 7º da Lei n. 8.069/1990 (ECA) está 

amparada na assertiva da inobservância aos valores da prioridade 

absoluta, da proteção integral e do superior interesse da criança e do 

adolescente ao reduzir os alimentos a que faz jus a menor, ora 

Recorrente. No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto 

recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos 

autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. [...] 1.1. 

No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias 

ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, 

concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia. A revisão de 

tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno 

desprovido.” (AgInt no AREsp 1453007/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) (g.n.) 

Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de 

admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da 

aplicação do verbete sumular 7 do STJ. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. 

FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE 

DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

PREJUDICADA. 1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que 

o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, 

está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua 

fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser 

alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou 

exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o 

entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da 

matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: 

‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 

4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da 

aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar 

similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma 

vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de 

entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias 

específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 

1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) Dessa forma, sendo insuscetível de 

revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar 

o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise 

da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal. Ante o 

exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Desa. Maria Helena G. Póvoas, 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. IX

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018643-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Recurso Especial no Agravo Interno n. 1018643-87.2017.8.11.0041 

RECORRENTE: MARIA CLAUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE RECORRIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso Especial 

interposto por MARIA CLAUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado 

(id 4261596): “AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA 

DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, 

IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – ASSALTO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA LOCALIZADA AO 

LADO DA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE QUE A 

CASA FOI UTILIZADA COMO PONTO DE OPERAÇÃO DOS CRIMINOSOS 

PARA ADENTRAR À AGÊNCIA – TESE INÓCIA, DESPIDA DE LASTRO 

PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DECISÃO 

MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ilícito ocorreu na 

via pública, sendo do Estado, e não da instituição financeira, o dever de 

garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação dos criminosos. 

2. O risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não a 

torna responsável pelo assalto sofrido pela autora, fora das suas 

dependências. 3. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não 

foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 

255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 7. Negado provimento ao recurso especial. 

(REsp 1284962/MG, Relª Minª ANDRIGHI, Nancy, Terceira Turma, julg. 

11/12/2012, DJe 4/2/2013)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – 

Agravo Interno n. 1018643-87.2017.8.11.0041, Relator: Des JOÃO 

FERREIRA FILHO, j. em 06/11/2018). Opostos Embargos de Declaração id 

4846330, estes foram rejeitados no acórdão de id 6066637. Interposto 

Recurso Especial (id 6295229) contra o referido acórdão, este foi 

inadmitido pela decisão de id 7429260, ante a aplicação da Súmula 7/STJ. 

Interposto Agravo ao STJ (id 7628728), a Corte Superior deu provimento 

ao Recurso para reconhecer a omissão do julgado e determinar o retorno 

dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos Embargos de 

Declaração (id 17127508). Devolvidos os autos ao órgão fracionário, 

decidiu-se, novamente, os Embargos de Declaração, o qual restou 

rejeitado, conforme ementa abaixo transcrita (id 4261596): “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 

DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO PARA 

FINS DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – 

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta 

integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a 

matéria no interesse da estratégia recursal ”. (TJMT – Primeira Câmara de 
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Direito Privado – Agravo Interno n. 1018643-87.2017.8.11.0041, EDcl no id 

28897474, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/02/2020). Em 

face desse novo aresto, a Recorrente interpõe novo Recurso Especial (id 

6295229), em que alega violação aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, 

porquanto “ao contrário do que decidido de forma standardizada pelo 

Tribunal Recorrido, as omissões e erros maculam a decisão, na medida em 

que o entendimento proferido não condiz com a realidade das provas e 

situação fática dos autos. O julgador não precisa examinar todos os 

argumentos expostos pelas partes, mas não pode furtar -se a enfrentar 

as alegações centrais de fato e de direito expostas pelas partes, sob 

pena de proferir decisão nula, por afronta aos princípios do devido 

processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação 

completa (art. 5º, LIV e LV e art. 93, IX da CF), sendo incabível entregar a 

recorrente os prejuízos de uma manifestação judicial insuficiente e 

apartada de TODAS as provas dos autos”. (id 38871994 - p. 19) Suscita 

afronta aos artigos 3º, 7º e 371, do CPC, ao argumento de que “(...) o v. 

acórdão entendeu que a ‘alegação de que a casa foi utilizada como ponto 

de operação dos criminosos para adentrar à agência encontrava -se 

“despida de lastro probatório’.” (id 38871994 - p. 24) Assevera que “(...) 

extinguir o feito afirmando que o lastro probatório é insuficiente para 

comprovar que o cárcere privado da família ocorreu porque a residência 

foi utilizada como ponto de operação para o assalto a instituição bancária, 

e negar a produção de todas as provas asseguradas no Estado 

democrático de Direito revela claramente o cerceamento de defesa e, 

consequentemente, o Poder Judiciário ofendeu o direito de ação em toda 

sua plenitude (Art. 3º do CPC), referendado pela Constituição Federal (Art. 

5º, XXXV, LV)”. (id 38871994 - p. 24-25) Recurso tempestivo (id 

38885989). Contrarrazões no id 39822489. É o relatório. Decido. Da 

sistemática de recursos repetitivos. Não foi verificada a existência, no 

Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões 

discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 

1.030, V, “a”, do CPC. Passo ao exame dos demais pressupostos de 

admissibilidade. Pressupostos satisfeitos A partir da provável ofensa aos 

artigos 3º, 7º e 371, do CPC, a Recorrente alega que “(...) extinguir o feito 

afirmando que o lastro probatório é insuficiente para comprovar que o 

cárcere privado da família ocorreu porque a residência foi utilizada como 

ponto de operação para o assalto a instituição bancária, e negar a 

produção de todas as provas asseguradas no Estado democrático de 

Direito revela claramente o cerceamento de defesa e, consequentemente, 

o Poder Judiciário ofendeu o direito de ação em toda sua plenitude (Art. 3º 

do CPC), referendado pela Constituição Federal (Art. 5º, XXXV, LV)”. (id 

38871994 - p. 24-25) Observa-se que houve o devido prequestionamento 

da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 

do STJ, 282 e 356, do STF. Além disso, a tese recursal não pretende 

alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura 

legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, 

também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva. A propósito: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE 

PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de 

defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, 

indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e 

conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de 

comprovação do direito alegado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no 

AREsp 1478713/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). Dessa forma, 

presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento 

ao recurso pela aduzida afronta legal. Em interpretação conjunta do artigo 

1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o 

exame dos demais dispositivos supostamente violados. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Desa. MARIA HELENA G. 

PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. VII

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0051618-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA INES INOCENCIO FINGER (APELANTE)

DARCY ARNO FINGER (APELANTE)

H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) BANCO DO BRASIL SA para, no prazo 

legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso Especial interposto(s).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006100-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600-A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-A (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. OAB - 

03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT16175-O (ADVOGADO)

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Recurso  Espec ia l  i n te rpos to  na  Ape lação  C íve l  n . 

1006100-35.2018.811.0003 - PJE Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO 

S/A Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Vistos, etc. Trata-se de 

Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado 

(ID. 13745526): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS 

– REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON – 

POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. 1. O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não 

possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, 

tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. 

2. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo 

tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º, caput, da Lei 

6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, 

cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal. 3. Inexistindo 

vício para macular o processo administrativo, que observou o devido 

processo legal, não há falar-se em nulidade. (TJMT - RAC nº 

1006100-35.2018.811.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

20/08/2019). Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados 

pelo acórdão proferido no ID. 28956466. A Recorrente defende violação 

ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 2º, caput, inciso 

VI da Lei 9.784/99, além de divergência jurisprudencial, para anular os 

processos administrativos e as respectivas multas aplicadas, ou então a 

manutenção da multa imposta pelo PROCON, com vistas a redução do 

valor arbitrado, pois se mostra incabível e em dissonância com à 

legislação específica. Recurso tempestivo (ID. 34054495). Contrarrazões 

(ID. 40342967). É o relatório. Decido. Não aplicação da sistemática de 

recursos repetitivos. Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal 

de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste 

recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de 

recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão 

do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC. Passo ao exame dos demais 

pressupostos de admissibilidade. Violação ao artigo 57 do CDC. Reexame 

de matéria fática. Súmula 7 do STJ. Nos termos do artigo 105, III, da 
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Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça 

cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, 

não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi 

Súmula 7/STJ. Assim, a suposta violação ao artigo 57, do Código de 

Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva que a multa aplicada 

em seu desfavor, não atende aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, uma vez que houve afronta aos direitos do consumidor. 

De modo que, requer o provimento do recurso para reformar o v.acórdão, 

a fim de reduzir o valor da multa imposta a empresa pelo PROCON. No 

entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este 

ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o 

óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. 

POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE 

ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui o entendimento de 

que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, 

o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, 

dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do 

Consumidor. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das 

circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa 

administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no 

art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, 

inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1814097/GO, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 

10/09/2019)” Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento 

do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão 

pelo STJ, o que obsta a admissão recursal. Decisão em conformidade com 

o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se 

conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Amparada em 

suposta afronta ao artigo 2º, caput, inciso VI da Lei 9.784/99, a parte 

recorrente defende a anulação dos processos administrativos e as 

respectivas multas imposta em seu desfavor, de modo que se faz 

imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido. No acórdão impugnado ficou 

consignado que: “Após analisar os autos, contudo, tenho que o recurso 

do Município comporta provimento. Isso porque, conforme relatado, à 

apelada (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A) foi 

oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa nos processos 

administrativos que concluíram pelo descumprimento das normas 

consumeristas de sua parte. Dessa forma, não há falar-se em nulidade do 

procedimento que originou a aplicação da penalidade, visto que houve o 

devido processo legal, não tendo a apelada logrado demonstrar qualquer 

fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor, 

no prazo legal. Ultrapassada esta questão, também não merece reparos o 

valor da multa fixada, haja vista que o título apresenta-se totalmente 

exequível em face da sua perfeita constituição. Acerca da matéria, 

lecionam Araken de Assis e Edson Ribas Malachini, in Comentários ao 

Código de Processo Civil, vol.10, Ed. Revista dos Tribunais, pag. 563, ipsis 

literis: “Há excesso de execução, diz o Código, quando o credor pleiteia 

quantia superior à do título”, o que não é o caso dos autos, tendo quem 

vista que a matéria posta já foi debatida quando da constituição do título, 

não cabendo ao Judiciário rever o valor aplicado. Ora, a discussão sobre 

os fatos que originaram a imposição da multa deve ser esgotada na esfera 

administrativa – na qual é possível a impugnação do lançamento e a 

interposição de recursos respectivos –, ou em sede de ação anulatória, 

meio judicial de natureza desconstitutiva do lançamento, uma vez que o 

título já foi constituído e dele decorre a presunção juris tantum, quando não 

apontado nenhum vício na CDA. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. INTERPRETAÇÃO 

CONTEXTUAL COM A DINÂMICA MODERNA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O 

"II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS 

ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO". SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ.[...]11. A inscrição em dívida ativa, de onde se origina a posterior 

extração da Certidão que poderá ser levada a protesto, decorre ou do 

exaurimento da instância administrativa (onde foi possível impugnar o 

lançamento e interpor recursos administrativos) ou de documento de 

confissão de dívida, apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA, 

Termo de Confissão para adesão ao parcelamento, etc.). 12. O sujeito 

passivo, portanto, não pode alegar que houve "surpresa" ou "abuso de 

poder" na extração da CDA, uma vez que esta pressupõe sua 

participação na apuração do débito. Note-se, aliás, que o preenchimento e 

entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) 

corresponde integralmente ao ato do emitente de cheque, nota promissória 

ou letra de câmbio.[...](REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 16/12/2013)” 

(destaquei) Portanto, além da matéria de defesa da embargante ser 

insuficiente para desconstituir o título, imperioso ressaltar, ainda, que 

àquela foi oportunizada a ampla defesa nos processos administrativos 

referidos nos autos, razão pela qual deve ser mantida a exação, inclusive 

no tocante ao valor das penalidades, que se mostra razoável e em 

observância à legislação específica. Observa-se que o entendimento do 

órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a 

jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento 

firmado na ementa do julgamento do v.acórdão recorrido. Desse modo, 

deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao 

dissidio jurisprudencial alegado, visto que o entendimento exposto no 

acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada 

no STJ. Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto. 

Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Des. MARIA HELENA G. 

PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. XVII

Corregedoria-Geral da Justiça

Departamento de Orientação e Fiscalização - DOF

Portaria

PORTARIA-CGJ N. 40, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre o funcionamento, via teletrabalho, da equipe que atuará no 

Regime de Exceção n. 9/2020, declarado pelo Provimento n. 23/2020-CM 

na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no 

período de 27 de abril de 2020 a 26 de junho de 2020.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a 

decisão prolatada nos autos do Regime de Exceção n. 9/2020 (CIA n. 

0017104-27.2020.8.11.0000),

RESOLVE:

Art. 1º Dispor sobre o funcionamento, via teletrabalho, da equipe que 

atuará no Regime de Exceção n. 9/2020, declarado pelo Provimento n. 

23/2020-CM, na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá, no período de 27 de abril de 2020 a 26 de junho de 2020,

nos termos desta Portaria.

Art. 2º A equipe do regime de exceção, que atuará, via teletrabalho, na 

unidade judiciária acima mencionada, apreciará os processos pendentes 

de prolação de sentenças que estão conclusos no gabinete do juiz.

Art. 3º O Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo 

Humberto Alves

Silva Junior, coordenará a equipe de teletrabalho e promoverá a 

distribuição dos processos com pendência de prolação de sentenças aos 

magistrados colaboradores e ao titular.

Parágrafo único. Os magistrados Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior e 

Thatiana dos

Santos atuarão como juízes colaboradores, sem prejuízo de suas funções 

em suas respectivas unidades judiciárias.

Art. 4º Para a equipe que atuará no regime de exceção na modalidade de 

teletrabalho, ficam convocados os servidores abaixo nominados:

I - Ana Paula Soares de Souza, matrícula n. 26.398;

II - Karina Nascimento de Castro, matrícula n. 27.131;

III - Ana Jéssika Souza da Silva, matrícula n. 36.911;

IV - Simone Zortea, matrícula n. 39.279.

Art. 5º O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – Dapi 

providenciará o necessário suporte remoto de tecnologia da informação.

§ 1º O Dapi indicará um técnico para dar suporte à equipe do regime de 

exceção, durante os quatro primeiros dias úteis de trabalho.

§ 2º Com a publicação da relação de magistrados e servidores 

convocados para atuarem no da unidade judiciária sob intervenção, 

conforme plano de trabalho a ser definido pelo juiz coordenador.

Art. 6º O magistrado que se encontra jurisdicionando na unidade judiciária 

sob intervenção, fica convocado a atuar no regime de exceção, na 
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modalidade de teletrabalho, auxiliando os serviços da equipe, com a 

prolação de sentenças, durante o período do regime de exceção.

Art. 7º Ficam convocados todos os servidores da secretaria e do gabinete 

do magistrado

que se encontra jurisdicionando na unidade judiciária sob intervenção, 

salvo motivo justificado, para auxiliar de forma remota os trabalhos da 

equipe durante o regime de exceção.

Art. 8º O Departamento de Orientação e Fiscalização – DOF da 

Corregedoria-Geral da

Justiça encaminhará cópia desta Portaria:

I - ao Procurador-Geral de Justiça, para conhecimento;

II - ao Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, para 

conhecimento;

III - ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato 

Grosso, para

conhecimento;

IV - ao Procurador-Geral de Estado, para conhecimento;

V - ao magistrado que jurisdiciona na unidade judiciária mencionada no art. 

1º desta

Portaria, para conhecimento e adoção das providências determinadas 

nesta Portaria;

VI - ao gestor da unidade judiciária mencionada no art. 1º desta Portaria, 

para conhecimento e adoção das providências nela determinadas; e

VII - ao Juiz-Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, para conhecimento.

Art. 9º Para efeitos de registro e consulta pública, todos os relatórios 

finais da atuação da equipe, apresentados pelo magistrado coordenador, 

deverão ser arquivados pelo DOF e disponibilizados na página eletrônica 

desta Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 10. As situações não contempladas no Provimento n. 23/2020-CM e 

nesta Portaria,

deverão ser resolvidas pelo magistrado coordenador, observadas as 

regras gerais previamente estipuladas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC e demais normas que 

dirimem os trabalhos correcionais.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor em 27 de abril de 2020.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA

(documento assinado digitalmente)

Decisão

Expediente n. 0750246-12.2019.8.11.0001.

 Trata-se de consulta formulada pelo magistrado Aristeu Dias Batista 

Vilella, Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca 

de Cuiabá/MT, com a finalidade de obter perante esta Corregedoria-Geral 

da Justiça esclarecimentos acerca da possibilidade de cobrança de 

custas nas ações penais privadas.

 Aduz o solicitante que não há previsão específica na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria – CNGC acerca da cobrança de custas 

nas ações penais privadas, tampouco a lei estadual que rege a matéria.

 Questiona, ao final:

(i)se é possível a cobrança de custas na distribuição das ações penais 

privadas no âmbito dos Juizados Especiais e, em caso positivo, qual o 

critério de cobrança a ser utilizado;

 (ii) se em caso de recurso das sentenças prolatadas nas referidas ações 

haverá cobrança de preparo.

O Departamento de Orientação e Fiscalização exarou parecer informando 

que a CNGC traz disposições expressas acerca da cobrança de custas 

no Juizado Especial Cível, regulamentando as disposições da Lei n. 

9.099/95. Informa que existem diversos julgados de outras cortes de 

justiça que permitem a cobrança de custas de distribuição e também de 

preparo nas ações penais privadas que tramitam nos juizados especiais.

 É o relatório.

Diante da consulta trazida pelo magistrado, verifica-se que na sistemática 

dos juizados especiais criminais não existe previsão relativa a cobrança 

de custas de distribuição e preparo de recursos, assim como não há 

qualquer disposição nesse sentido na Lei n. 7.603/2001 e na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Acerca do tema em 

debate, dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, 

nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório 

a importância das custas.

 § 1º Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será 

realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for 

pobre.

 § 2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou 

marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção 

do recurso interposto.

 Nesse contexto, dispõe o art. 92, da Lei n. 9.099/95 que:

 Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e 

de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

Nesse aspecto, tal como consta do parecer exarado pelo DOF, a 

jurisprudência dos tribunais pátrios é tranquila no sentido de que devem 

ser recolhidas as custas de distribuição, bem como o preparo recursal 

nas ações penais de iniciativa privada que tramitam em sede dos juizados 

especiais, com fundamento na aplicação supletiva do Código de Processo 

Penal.

 No ponto, colaciono o recente julgado:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUTONOMIA DO SISTEMA 

RECURSAL DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC (ART.1007, §§ 2º 

E 4º.) DESERÇÃO.

 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou a 

queixa-crime ajuizada pelas recorrentes, com fundamento no art. 395, 

incs. I, II e III, do CPP.

 2. Incumbe às recorrentes, nos casos de interposição de apelação contra 

decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, a comprovação do 

preparo recursal (no prazo de até 48 horas após a interposição do 

recurso), sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto (art. 71, 

inc. III, RITR; art. 42, § 1º, art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95).

 3. Resta caracterizada, no caso, a deserção do recurso, pois interposto 

pelas querelantes sem a devida comprovação do recolhimento do preparo 

(stricto sensu), somente o fazendo de forma intempestiva, o que não se 

admite, conforme se observa dos documentos de ID 12268938 – p. 1/2.

 4. Cabe pontuar que é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 

1007, §§2º e 4º, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a 

ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e 

princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados 

Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da 

norma geral.

 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno às recorrentes ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

no valor de R$ 600,00, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5º, da referida lei. 

(TJDFT - Primeira Turma Recursal. APELAÇÃO CRIMINAL 

0730863-14.2019.8.07.0016. Relatora Juiza SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO. DJ 13.12.2019)

Diante de tais disposições, tem-se que é possível a cobrança de custas 

relativas à distribuição e preparo recursal nas ações penais que tramitam 

perante os juizados.

 Com relação ao critério de cobrança, devem as custas ter como base os 

valores previstos na Tabela "B", item 1, relativa às ações distribuídas na 

primeira instância, e o valor a ser exigido em caso de preparo deve seguir 

a Tabela "A", item 1, ambas previstas na Lei n. 7.603/2001.

 Diante de todo o exposto, sugiro:

(i) a adoção da cobrança das custas de distribuição com relação às 

ações penais de iniciativa privada no âmbito dos juizados especiais, com 

base nos valores descritos na Tabela "A", item 1, da Lei n. 7.603/2001;

(ii) a cobrança de preparo de recurso criminal interposto na Turma 

Recursal, com a cobrança dos valores previstos na Tabela "B", item 1, da 

Lei n. 7.603/2001;

 (iii) arquivamento do presente feito, conforme prevê o artigo 2º, inciso VI, 

da Portaria n. 4/2020 – CGJ/MT.

II – Encaminhe os autos ao Corregedor-Geral da Justiça para fins do 

previsto no parágrafo único do artigo 9º da Portaria n. 4/2020.

Cuiabá/MT,24 de abril de 2020.

 (assinado digitalmente)

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Portaria n. 4/2020 – CGJ

Expediente n. 0750246-12.2019.8.11.0001

 Vistos.

Aprovo, por seus próprios fundamentos, a manifestação apresentada pelo 

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves da Silva Júnior, acerca da consulta formulada pelo magistrado 

Aristeu Dias Batista Vilella, com a finalidade de obter desta 
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Corregedoria-Geral da Justiça, orientações sobre a possibilidade de 

cobrança de custas de distribuição e preparo recursal nas ações penais 

de iniciativa privada no âmbito dos juizados especiais.

 Conforme manifestação apresentada, a jurisprudência é pacífica sobre a 

possibilidade de cobrança de custas relativas à distribuição e preparo 

recursal nas ações de iniciativa privada em trâmite perante os juizados 

especiais, com a aplicação supletiva das normas processuais penais.

 Comunique-se ao solicitante, servindo a cópia da presente decisão como 

ofício, nos termos da Ordem de Serviço n. 1/2016-CGJ, que deverá ser 

acompanhada da referida manifestação do Juiz Auxiliar desta 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 24 de abril de 2020.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA

 Corregedor-Geral da Justiça

 (documento assinado digitalmente)

Coordenadoria de Magistrados

Portaria Presidência

PORTARIA Nº 295/2020-PRES

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

 CONSIDERANDO o expediente (0016503-21.2020), subscrito pela Diretora 

da Secretária Cíveis Reunidas,

 RESOLVE:

 Art. 1º - Convocar a Excelentíssima Senhora Desembargadora ANTONIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, para compor quórum na Quarta Câmara de Direito 

Privado, na sessão de videoconferência do dia 22-04-2020, quarta-feira, 

às 8h30min, Plenário 3, nos autos 0008237-92.2015, em face dos 

impedimentos dos Desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e 

Serly Marcondes Alves.

 Art. 2º - Convocar o Excelentíssima Senhor Desembargador JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, para compor quórum na Quarta Câmara de Direito 

Privado, na sessão videoconferência do dia 22-04-2020, quarta-feira, às 

8h30min, Plenário 3, nos autos RED 1001986-28; AP 0000124-60; AI 

1015199-04; AP 0005129-72, em face do impedimento Des. Guiomar 

Teodoro Borges; RED 1004679-82, em face do impedimento Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho; 0008237-92.2015, em face do impedimento dos 

Desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Serly Marcondes 

Alves.

 Cuiabá, 2 4 de abril de 2020.

 Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

 Presidente do Tribunal de Justiça

PORTARIA Nº 294/2020-PRES

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

 CONSIDERANDO o expediente ( 0016503-21.2020), subscrito pela 

Diretora da Secretária Cíveis Reunidas,

 RESOLVE:

 Convocar a Excelentíssima Senhora Desembargadora SERLY 

MARCONDES ALVES, para compor quórum na Terceira Câmara de Direito 

Privado, na sessão videoconferência do dia 22-04-2020, quarta-feira, às 

14h, Plenário 1, nos autos 1001184-93.2020, em face do impedimento da 

Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

 Cuiabá, 2 4 de abril de 2020.

 Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

 Presidente do Tribunal de Justiça

Coordenadoria Judiciária

Primeira Câmara de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1007169-43.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

Deneb Persei (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sagittarli Sagittarli (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1007169-43.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009196-96.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO TEIITI KAWAI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009196-96.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009197-81.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY RAFAELLA SILVA TRINANES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT17947-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POSSAMAI (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009197-81.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009260-09.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA (AGRAVADO)

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009260-09.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009269-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA ROSA DE SOUSA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009269-68.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008695-45.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA OLIVEIRA DA MATA (AGRAVADO)

 

Assim, a decisão recorrida não mais fez que cumprir o art. 321 do CPC, o 

qual determina que não estando a petição inicial devidamente aparelhada 

pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresentando defeitos e 
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irregularidades que dificultem o mérito, determinará que o autor a emende, 

no prazo de 15 dias. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários 

para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado. Intime-se a parte 

agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e informe o MM. Juízo Singular do teor desta 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se Cuiabá, 22 de abril de 2020 Desa. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033169-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEXANDRE PEREIRA LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDAO CORREA OAB - MT16113-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CRISTIANE PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) 

1033169-59.2017.8.11.0041 APELANTE: FÁBIO ALEXANDRE PEREIRA 

LIMA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DECISÃO MONOCRÁTICA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA) Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por 

FÁBIO ALEXANDRE PEREIRA LIMA contra sentença proferida em autos de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT (mesmo número deste), 

da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se julgou parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial com condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), 

custas, despesas processuais e honorários em 10% do valor da 

condenação (id. 40380975). Em suma, defensa a parte apelante que deve 

haver condenação da requerida em litigância de má-fé por sua conduta 

processual, bem como que seja impedido de fazer incursões na residência 

do apelante referente a estes fatos. Sobre os honorários, diz serrem 

ínfimos no percentual arbitrado, defende sua natureza alimentar e entende 

que devem ser arbitrados de maneira equitativa. Requer o provimento do 

recurso para que a requerida seja condenada em litigância de má-fé, que 

se abstenha de abordar a parte apelante e que os honorários sejam 

arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 40380989). Em 

contrarrazões, a apelada pede o desprovimento (id. 40380992). É o 

relatório. Decido. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, 

não se depreende dos autos qualquer conduta perpetrada pela requerida 

neste sentido, que agiu utilizando-se das vias processuais adequadas e 

de maneira razoável, sem infringir qualquer das regras que claramente 

dispõe o CPC. A condenação deve ser imposta em caso claro de litigância 

de má-fé, que não se presume, de modo que a pretensão não persiste. Em 

relação à alegada necessidade de obstar as incursões da apelada na 

residência do apelante, não se depreende dos autos qualquer prova no 

sentido de que qualquer comunicação prejudicial ao autor vem sendo 

praticada pela seguradora, de modo que a pretensão preventiva, como 

desprovida de elementos comprobatórios, não prospera. Neste sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES 

EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE 

– DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR 

PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – 

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º 

E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não 

verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da 

seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao 

ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples 

recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a 

caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente 

comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de 

indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, 

merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, 

Publicado no DJE 01/08/2019). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMUNICAÇÃO 

EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA - ADEQUAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do autor demonstrar as incursões 

extras-processuais realizadas por prepostos da requerida. 2. A aplicação 

da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e 

posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 3. Os 

honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor 

irrisório.” (N.U 1010237-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019). 

Cabe à parte autora comprovar fatos constitutivos do seu direito, e as 

alegações genéricas deste ponto do recurso não convencem. Quanto aos 

honorários, o §2º do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o 

mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de 

zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a 

importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. O §8º do referido artigo dispõe que, “Nas 

causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 

quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º”. O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos 

percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, 

quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico 

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma 

apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado, quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, 

sendo o valor da condenação baixo (R$ 3.375,00), de fato, o arbitramento 

dos honorários sobre este valor seria irrisório. A considerar que os 

honorários foram arbitrados em 10%, seriam em apenas R$ 337,50 

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que não remunera 

adequadamente o advogado da vencedora. O §8º, art. 85, do CPC/15, 

orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais 

preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando 

o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado. Este é o 

entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

INVALIDEZ PERMANENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - 

DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART. 85, 

§ 8º DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O termo inicial da correção 

monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a 

data do evento danoso (Súmula nº 580 do STJ). Comportam majoração, 

conforme apreciação equitativa do juiz, os honorários advocatícios 

referentes a causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico 

(art. 85, § 8º, do CPC)” (Ap 3060/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8º DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE 

– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nos termos do artigo 85, § 8º do 

CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor 

dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos 

incisos do § 2” (Ap 1018622-14.2017.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA 
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SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS 

DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA 

MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando 

fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos 

honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos 

advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” 

(Ap 1003444-45.2017.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) (destaquei). Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa 

para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional 

ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório. Cabe 

destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo 

Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta 

o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente 

modicidade”. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a 

elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos 

ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do NCPC e ao princípio da 

razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao 

considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o 

mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, 

exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e 

comprometida, tanto que obteve êxito na condenação da apelada, de modo 

que cabe fixar um valor equitativo razoável ao trabalho prestado. Em 

julgado já firmado nesta Câmara de Relatoria do Desembargador Sebastião 

Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de nº 3120/2017, considerou-se 

a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, que hoje é fixada 

em R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), 

sendo suficiente para majoração do quantum arbitrado: “PROCESSO CIVIL 

- APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e 

razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem 

como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem 

desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). 

A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou 

invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 

6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida 

Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 

1.483.620/SC).” (Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017). Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e majoro 

os honorários advocatícios para R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito 

reais e cinquenta e um centavos). Intimem-se. Cumpra-se. Desa. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014140-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LIMA CABRAL (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO)

 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) 

1014140-23.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL APELANTE: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: ADRIANO LIMA 

CABRAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Recurso de Apelação 

Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

contra sentença emitida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por ADRIANO LIMA CABRAL, para 

condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de 

correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por 

cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A apelante argumenta, em síntese, que 

o apelado decaiu da maior parte de seu pedido, motivo pelo que ela 

deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, porquanto pleiteou indenização no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e foi concedido quantia menor. 

Sustenta que o valor fixado está muito aquém do requerido na exordial, de 

modo que lhe incumbiria a totalidade das verbas de sucumbência. Alega 

que a causa não apresentou grau de complexidade hábil a justificar o 

arbitramento dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e 

que o montante a ser fixado deve ser de 10% a 20% sobre o valor da 

condenação. Nesses termos, pugna pela redução do quantum. Por fim, 

requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente 

reformada. Em contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A hipótese dos autos 

cuida tão somente sobre os honorários advocatícios e verbas 

sucumbenciais, matérias cuja a análise não demanda maiores 

controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso 

e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento 

monocrático de processos que possuem tema com posicionamento 

consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica. A 

fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no 

sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, 

visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá 

submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, 

veja-se: “OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 

568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. 

INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.336.026/PE 

- REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o 

julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, 

e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no 

sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao 

julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno 

desprovido.” (TJRS, Agravo nº 70078943164, Terceira Câmara Cível, 

Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos). 

Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota 

o julgamento monocrático deste recurso de apelação. Trata-se de Recurso 

de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, contra sentença emitida pelo MM. Juiz da 11ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por ADRIANO 

LIMA CABRAL, para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso e juros de 

mora de 1% por cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Ressai dos autos que o 

apelado propôs a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em razão de 

acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2016, que lhe ocasionou lesão no 

punho. Angularizado o processo, houve a realização de perícia médica 

judicial, a qual concluiu pela existência de incapacidade parcial incompleta 

média no punho direito, na proporção de 50% (ID n.º 39280047). Julgados 

parcialmente procedentes os pedidos da peça preambular, nos termos 

retromencionados, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

se insurge nesta instância questionando a condenação ao pagamento da 

verba de sucumbência e sobre os honorários advocatícios. Quanto ao 

requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a 

condenação recaia somente sobre o apelado, porque este teria decaído 

da maior parte de seus pedidos, sob argumento de que o valor da 

indenização foi estabelecido aquém ao pleiteado, sabe-se que a 

condenação em valor distinto ao do objeto da ação, não induz à 

sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado por meio da 

Súmula n.º 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” Não obstante esse enunciado tratar de danos 

morais, idêntico raciocínio deve ser aplicado ao caso, vez que também 

cuida de indenização, mas por seguro DPVAT, na qual o pedido principal é 

julgado procedente, variando-se apenas o quantum da condenação. A 

propósito, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a 

condenação em valor aquém do requerido não interfere na sucumbência, 

visto que o pedido principal foi acolhido, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - LAUDO 
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MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 

631240RG/MG/RE 824712AgR) – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 

257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.[...] Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a 

máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num 

percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter 

ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, 

parágrafo único, do CPC.” (TJMT, Ap 1001465-48.2017.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, publicado no DJE 23/07/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 

DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte 

autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do 

ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT, Ap, 

1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019) Quanto ao valor dos 

honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no 

artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como dos autos, 

deve-se observar o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in 

verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o 

mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de 

zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a 

importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço.” Com base nessa regra, vislumbra-se que na 

presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da 

condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas 

honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os 

honorários por meio de apreciação equitativa, não se atendo tão somente 

aos limites de 10 % e 20% sobre o valor da condenação ou da causa. A 

propósito, traz-se julgados para subsidiar a tese: “PROCESSO CIVIL - 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.O entendimento, diante de valor irrisório da 

causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação 

equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do 

CPC. (...)” (TJMT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019). 

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO 

MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO 

STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA 

BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o 

proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o 

juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o 

disposto nos incisos do § 2º” (art. 85, §8º, do CPC)” (TJMT, NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). À vista disso, caso 

os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da 

condenação, este resultaria no montante muito baixo a se considerar o 

abatimento do valor pago administrativamente, o que depreciaria 

sobremaneira o trabalho do profissional da advocacia. Dessa forma, o § 

8º do supracitado artigo, propõe solução a situações tais, na seguinte 

forma: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará 

o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto 

nos incisos do § 2o. (art. 85, § 8º, CPC).” Em contraponto, 

considerando-se a alegação de que os honorários não podem ter valor 

equivalentes ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como 

parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para 

hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não 

deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à 

lide, veja-se: “PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 

43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e 

à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não 

onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado 

(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária 

nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante 

previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o 

evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017) Ante o exposto, PROVEJO EM 

PARTE O RECURSO, apenas para reduzir a verba honorária, a qual a fixo 

em valor correspondente à 1 (uma) URH (Unidade Referencial de 

Honorários da OAB/MT), com fulcro termos do art. 85, § 8º do CPC, 

mantidos os demais termos da sentença. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032847-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALVES GABRIEL (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-A (ADVOGADO)

 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) 

1032847-68.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL APELANTE: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: RAQUEL ALVES 

GABRIEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Recurso de Apelação 

Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

contra sentença emitida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por RAQUEL ALVES GABRIEL, para 

condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de 

correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por 

cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do CPC. A apelante argumenta, em síntese, que a 

apelada decaiu da maior parte de seu pedido, motivo pelo que ela deveria 

ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, porquanto pleiteou indenização no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e foi concedido quantia menor. Sustenta que 

o valor fixado está muito aquém do requerido na exordial, de modo que lhe 

incumbiria a totalidade das verbas de sucumbência. Alega que a causa 

não apresentou grau de complexidade hábil a justificar o arbitramento dos 

honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e que o montante a ser 

fixado deve ser de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Nesses 

termos, pugna pela redução do quantum. Por fim, requer o provimento do 

recurso para que a sentença seja parcialmente reformada. Em 

contrarrazões, a apelada manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É 

o relatório. Decido. A hipótese dos autos cuida tão somente sobre os 

honorários advocatícios e verbas sucumbenciais, matérias cuja a análise 

não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento 

jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de 

viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com 
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posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota 

essa técnica. A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se 

jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por 

Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo 

interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja 

discordância deste, veja-se: “OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO 

RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RESP Nº 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, 

amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. 

Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo 

alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] 

Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo nº 

70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado 

em 29/11/2018). (Grifos acrescidos). Assim, seguindo a orientação da 

Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste 

recurso de apelação. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto 

por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença 

emitida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta por RAQUEL ALVES GABRIEL, para condenar a apelante 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, a partir do 

evento danoso e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a citação, 

e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 

1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 

Ressai dos autos que a apelada propôs a Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12/05/2019, que lhe 

ocasionou lesão no ombro esquerdo. Angularizado o processo, houve a 

realização de perícia médica judicial, a qual concluiu pela existência de 

incapacidade parcial incompleta intensa no ombro esquerdo, na proporção 

de 50% (ID n.º 39876569). Julgados parcialmente procedentes os pedidos 

da peça preambular, nos termos retromencionados, PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, se insurge nesta instância 

questionando a condenação ao pagamento da verba de sucumbência e 

sobre os honorários advocatícios. Quanto ao requerimento de inversão do 

ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre a 

apelada, porque esta teria decaído da maior parte de seus pedidos, sob 

argumento de que o valor da indenização foi estabelecido aquém ao 

pleiteado, sabe-se que a condenação em valor distinto ao do objeto da 

ação, não induz à sucumbência recíproca, conforme entendimento 

consolidado por meio da Súmula n.º 326 do STJ: “Na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca.” Não obstante esse enunciado tratar 

de danos morais, idêntico raciocínio deve ser aplicado ao caso, vez que 

também cuida de indenização, mas por seguro DPVAT, na qual o pedido 

principal é julgado procedente, variando-se apenas o quantum da 

condenação. A propósito, o entendimento deste Tribunal é no sentido de 

que a condenação em valor aquém do requerido não interfere na 

sucumbência, visto que o pedido principal foi acolhido, veja-se: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - 

LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 

631240RG/MG/RE 824712AgR) – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 

257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.[...] Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a 

máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num 

percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter 

ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, 

parágrafo único, do CPC.” (TJMT, Ap 1001465-48.2017.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, publicado no DJE 23/07/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 

DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte 

autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do 

ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT, Ap, 

1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019) Quanto ao valor dos 

honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no 

artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como dos autos, 

deve-se observar o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in 

verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o 

mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de 

zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a 

importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço.” Com base nessa regra, vislumbra-se que na 

presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da 

condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas 

honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os 

honorários por meio de apreciação equitativa, não se atendo tão somente 

aos limites de 10 % e 20% sobre o valor da condenação ou da causa. A 

propósito, traz-se julgados para subsidiar a tese: “PROCESSO CIVIL - 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.O entendimento, diante de valor irrisório da 

causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação 

equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do 

CPC. (...)” (TJMT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019). 

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO 

MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO 

STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA 

BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o 

proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o 

juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o 

disposto nos incisos do § 2º” (art. 85, §8º, do CPC)” (TJMT, NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). À vista disso, caso 

os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da 

condenação, este resultaria no montante muito baixo, o que depreciaria 

sobremaneira o trabalho do profissional da advocacia. Dessa forma, o § 

8º do supracitado artigo, propõe solução a situações tais, na seguinte 

forma: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará 

o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto 

nos incisos do § 2o. (art. 85, § 8º, CPC).” Em contraponto, 

considerando-se a alegação de que os honorários não podem ter valor 

acima da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a 

Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses 

como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o 

trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se: 

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 

43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e 

à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não 

onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado 

(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária 

nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante 

previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 
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11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o 

evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017) Ante o exposto, PROVEJO EM 

PARTE O RECURSO, apenas para reduzir a verba honorária, a qual a fixo 

em valor correspondente à 1 (uma) URH (Unidade Referencial de 

Honorários da OAB/MT), com fulcro termos do art. 85, § 8º do CPC, 

mantidos os demais termos da sentença. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008715-36.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA ROSSI (EMBARGADO)

LUIS CESAR PAVAN (EMBARGADO)

EDSON TASCA PORTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT3533-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CELIA CHAGA DA SILVA LINO (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN CARLOS LOPES LINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA JOSE ALVES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

SUDARIO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1008715-36.2020.8.11.0000 

EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP EMBARGADO: 

LUIS CESAR PAVAN, EDSON TASCA PORTO, HELENA MARIA ROSSI 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003391-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO (APELANTE)

ELMO ENGENHARIA LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NAVES DIAS OAB - MT14847-A (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO)

ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA OAB - GO45950 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (APELADO)

VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL NAVES DIAS OAB - MT14847-A (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO)

ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA OAB - GO45950 (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO)

 

Em atenção à petição a que se refere o doc. Num. 40024473 - Pág. 1/7, 

admito que, tratando-se de recursos idênticos interpostos por Vânia 

Cristina da Silva Pires Lino contra sentença que julgou conjuntamente 

ambas as demandas que tramitaram em apenso em Primeiro Grau, quais 

sejam, a ação de “Rescisão Contratual Pela Compensação de Danos 

Materiais e Morais” e a ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de 

Posse e Perdas e Danos” (Procs. nº 0003391-95.2016.8.11.0041 e 

0026955-16.2010.811.0041, respectivamente), de rigor o julgamento 

conjunto dos apelos. Assim, considerando que a tramitação do presente 

recurso está mais adiantada, determino seja o presente apelo retirado da 

pauta de julgamento para que, após seu apensamento ao RAC nº 

0026955-16.2010.811.0041, sejam ambos os recursos julgados 

conjuntamente. Anoto, por fim, que as questões referentes ao preparo do 

RAC nº 0026955-16.2010.811.0041 serão analisadas naqueles autos. 

Intime-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019205-54.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT21474-O (ADVOGADO)

DANIELA DOMINGOS BARRETO OAB - 715.865.471-00 

(REPRESENTANTE)

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. S. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT12106-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. A teor da manifestação da Douta representante do Ministério 

Público Estadual no ID 40398472 e com vistas a evitar eventual 

cerceamento de defesa, determino a intimação da agravada para se 

manifestar sobre os documentos novos apresentados pelo agravante.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1006001-40.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT6358-O (ADVOGADO)

 

A certidão id 39811493 atesta que a guia acostada aos autos não permite 

a verificação dos dados necessários à confirmação do pagamento. Isto 

posto, nos termos do artigo 1.007, § 7º do CPC, intime-se a parte 

Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o preparo 

recursal, sob pena de não conhecimento do recurso ante o 

reconhecimento da deserção. Publique-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004727-07.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IDE GONSALVES GUIMARAES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA NUNES GUIMARAES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352-A (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO)

 

Agendada na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição, 

a audiência referente aos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 

1004727-07.2020.8.11.0000, em razão do despacho de ID 35396985, de 

28-02-2020, bem como da Portaria-Conjunta n. 247, de 16-03-2020 e 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18-03-2020 (ambas em decorrência de 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), , conforme descrito 

abaixo: DATA: 02/07/2020 HORÁRIO: 14h30min LOCAL: Sala de Audiência 

da Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição. 

ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N°, Centro Político 

Administrativo - CPA – Anexo Des. António Arruda – Prédio da Turma 

Recursal (em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), 

C u i a b á - M T .  T E L E F O N E :  ( 6 5 )  3 6 1 7 - 3 8 3 1 / 3 6 4 9  E - M A I L : 

central.tribunal@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008975-16.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (AGRAVADO)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (AGRAVADO)

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (AGRAVADO)

 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

1008975-16.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. 
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AGRAVADOS: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA., EURÍPEDES DE 

BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES. Vistos 

etc Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO 

BRADESCO S.A., contra decisão proferida em ação de execução por título 

extrajudicial por ele proposta contra BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA., 

EURÍPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS 

RODRIGUES (agravados), de determinação de remessa do feito ao arquivo 

provisório até a realização da Assembleia Geral de Credores, ou até a 

prolação de nova decisão nos autos da Recuperação Judicial, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005. O agravante informa que ajuizou a 

execução em 23.03.2020 contra os agravados e crédito cobrado é 

consubstanciado pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida 

Renovação Automática nº 227/4149764, que conta com garantias de 

cessão fiduciária; alega que a execução deve prosseguir contra os 

avalistas Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis 

Rodrigues, que não compõem a recuperação judicial, bem como porque o 

crédito é garantido por cessão fiduciária e também não se submete aos 

efeitos da recuperação judicia, conforme os artigos 49, §1º, §3º e 50, 

ambos da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ. Prequestiona negativa de 

vigência aos artigos 49, §1º, §3º e 50, ambos da Lei 11.101/2005 e 

Súmula 581 do STJ; requer a concessão da antecipação da tutela recursal 

e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a 

decisão agravada e determinado o prosseguimento da execução em face 

dos avalistas pessoas físicas (id 40209498). O CPC/2015 assim dispõe 

sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento: 

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído 

imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, 

o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo 

ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 

pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No cotejo dos 

autos, o agravante propôs a execução, ao fundamento de que é credor 

dos executados da importância de R$ 100.094,34 (cem mil, noventa e 

quatro reais e trinta e quatro centavos), representada pela Cédula de 

Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática nº 227/4149764, 

emitida na data de 09.01.2017 por Bassnuf Rodrigues Cia. Ltda., pela qual 

concedeu um limite de crédito na Conta Corrente nº 6003-8, agência nº 

1378, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o vencimento 

para a data de 07.07.2017, prorrogado automaticamente nos termos da 

cláusula 15, § 1º, da presente Cédula, estando o crédito discriminado no 

demonstrativo de cálculo, em obediência ao artigo 798, I, “b” e parágrafo 

único do CPC e artigo 28, § 2º, II da Lei nº 10.931/04. Disse o agravante na 

petição inicial, que o pagamento dos encargos de acordo com a cláusula 

11 do contrato é mediante débito na Conta Corrente nº 6003, mantida pela 

primeira executada junto à agência nº 1378, do banco agravante, mas não 

foi possível realizar o débito dos encargos a partir do vencido em 

03.06.2019, face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o 

vencimento antecipado de todo o crédito, conforme cláusula 15 do 

contrato. Logo após o ajuizamento da execução, foi proferida a decisão 

agravada nos seguintes termos: “Vistos etc. Inicialmente, estando a 

executada Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA em recuperação judicial, 

retifique-se o exequente o nome da pessoa jurídica acrescentando a 

expressão “em Recuperação Judicial” como manda o artigo 69 da Lei nº 

11.101/05, conforme já determinado. Lado outro, considerando a decisão 

proferida no autos de recuperação judicial (processo nº 

1000770-02.2019.8.11.0010), deferindo a prorrogação do período de 

blindagem da empresa devedora até a realização da Assembleias Geral de 

Credores, determino a remessa do feito ao arquivo provisório até a 

realização de Assembleias, ou até a prolação de nova decisão nos autos 

da Recuperação Judicial, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.” 

Pois bem. O agravante apresentou nos autos de origem a Cédula de 

Crédito Bancário, com Cessão Fiduciária de Cartão de Crédito Visa 

Performado e Cessão Fiduciária de Cartão de Crédito Martercard 

Performado, tendo como credora a instituição financeira, emitente a 

pessoa jurídica Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. (em recuperação judicial) e 

avalistas as pessoas físicas de Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria 

Helena dos Reis Rodrigues. Todavia, sem ignorar o disposto nos artigos 

49, §1º, §3º e 50, ambos da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ e, em 

atenção ao Ato Normativo do CNJ n. 0002561-26.2020.2.00.0000 para a 

adoção de procedimentos voltados para a celeridade dos processos de 

recuperação empresarial e de decisões que tenham por objetivo primordial 

a manutenção da atividade empresarial, com direto impacto na circulação 

de bens, produtos e serviços essenciais à população, e na preservação 

dos postos de trabalho e da renda dos trabalhadores, entendo, neste 

momento, que a medida mais adequada e prudente é postergar a análise 

do pedido liminar. Oportuno consignar que a análise do pedido de efeito 

ativo em momento posterior, quando se terá mais elementos e segurança 

para decidir por ocasião da constituição do contraditório e ampla defesa, é 

faculdade do julgador, desde que não acarrete prejuízos irreversíveis ao 

agravante, o que não se vê, de plano. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO LIMINAR - APRECIAÇÃO POSTERGADA - 

FACULDADE DO JUIZ Constitui faculdade do Juiz de 1º grau analisar o 

pedido de antecipação de tutela ou de liminar em momento posterior, após 

a constituição do contraditório e ampla defesa. Recurso não conhecido” 

(Agravo de Instrumento 10223130180175001, Relator: Alvimar de Ávila, 

julgamento: 23/04/2014, 12ª Câmara Cível, publicação: 30/04/2014, in 

www.tjmg.jus.br). Sobre a questão, o e. Desembargador José Araldo da 

Costa Telles, ao proferir voto de sua relatoria no Agravo de Instrumento n. 

698.016-0/TJSP, considerou: “Como a própria denominação indica, a 

concessão da medida importa no quase julgamento do mérito, com a 

diferença de que é reversível a qualquer tempo e dependente, ainda, do 

contraditório. Por isso, deve ser redobrada a cautela na análise das 

hipóteses em que pode ser aplicada”. Desta forma, intimem-se os 

agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Após, 

conclusos para a análise do pedido de liminar recursal. Cuiabá, 23 de abril 

de 2020 Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009033-19.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AGRAVADO)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AGRAVADO)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AGRAVADO)

FELIPE FRANCIO (AGRAVADO)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Diante do exposto, recebo e autorizo o processamento do agravo por 

instrumento, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando o quadro 

assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo 

subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo 

contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com 

certeza e segurança sobre o mérito do recurso. Intimem-se o agravado 

para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 

1.019, II, do Código de Processual Civil. Após, dê-se vista dos autos a 

douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008975-16.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (AGRAVADO)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (AGRAVADO)

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (AGRAVADO)

 

Todavia, sem ignorar o disposto nos artigos 49, §1º, §3º e 50, ambos da 

Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ e, em atenção ao Ato Normativo do 

CNJ n. 0002561-26.2020.2.00.0000 para a adoção de procedimentos 

voltados para a celeridade dos processos de recuperação empresarial e 

de decisões que tenham por objetivo primordial a manutenção da atividade 

empresarial, com direto impacto na circulação de bens, produtos e 

serviços essenciais à população, e na preservação dos postos de 

trabalho e da renda dos trabalhadores, entendo, neste momento, que a 

medida mais adequada e prudente é postergar a análise do pedido liminar. 
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Oportuno consignar que a análise do pedido de efeito ativo em momento 

posterior, quando se terá mais elementos e segurança para decidir por 

ocasião da constituição do contraditório e ampla defesa, é faculdade do 

julgador, desde que não acarrete prejuízos irreversíveis ao agravante, o 

que não se vê, de plano. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PEDIDO LIMINAR - APRECIAÇÃO POSTERGADA - FACULDADE DO JUIZ 

Constitui faculdade do Juiz de 1º grau analisar o pedido de antecipação de 

tutela ou de liminar em momento posterior, após a constituição do 

contraditório e ampla defesa. Recurso não conhecido” (Agravo de 

Instrumento 10223130180175001, Relator: Alvimar de Ávila, julgamento: 

23/04/2014, 12ª Câmara Cível, publicação: 30/04/2014, in 

www.tjmg.jus.br). Sobre a questão, o e. Desembargador José Araldo da 

Costa Telles, ao proferir voto de sua relatoria no Agravo de Instrumento n. 

698.016-0/TJSP, considerou: “Como a própria denominação indica, a 

concessão da medida importa no quase julgamento do mérito, com a 

diferença de que é reversível a qualquer tempo e dependente, ainda, do 

contraditório. Por isso, deve ser redobrada a cautela na análise das 

hipóteses em que pode ser aplicada”. Desta forma, intimem-se os 

agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Após, 

conclusos para a análise do pedido de liminar recursal.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009196-96.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO TEIITI KAWAI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009196-96.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 08:44:15 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009197-81.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY RAFAELLA SILVA TRINANES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT17947-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POSSAMAI (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009197-81.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 09:02:09 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000558-83.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIVA (APELANTE)

PEDRO RIVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR SUCOLOTTI (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT11084-O (ADVOGADO)

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845/O-O (ADVOGADO)

MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS OAB - MT22826-E 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Em análise preambular, evidencia-se que no início desta lide o 

apelado foi notificado da renúncia do mandato de representação 

processual de seu patrono, e que logo após fora apresentada 

contestação com novo advogado, que inclusive substabeleceu iguais 

poderes no momento da apresentação de contrarrazões ao presente 

recurso, contudo em nenhum momento fora juntada neste processo a 

procuração ou substabelecimento em seu favor. Ante o exposto, 

determino a intimação do apelado para regularizar a representação 

processual, a fim de se evitar nulidade. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005997-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ANTONIO DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT12791-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença 

de origem. Posto isso, DESPROVEJO o recurso. Nos termos do art. 85, 

§11º, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023015-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO)

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA OAB - MT17719-O (ADVOGADO)

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT13747-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-S 

(ADVOGADO)

 

tos, etc. Em análise preambular aos autos, vislumbra-se, em sede de 

cognição primária, eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, 

porquanto o apelante reitera a contestação, sem enfrentar diretamente os 

fundamentos usados como causa de decidir da sentença. Tal fato, 

impediria o conhecimento do recurso. Posto isso, deve-se oportunizar ao 

apelante a possibilidade de se manifestar sobre o tema, de modo a evitar 

eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o 

contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena: Art. 10 "O 

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício". Desta feita, com fulcro no art. 10 do CPC, determina-se a 

intimação do apelante para se manifestar sobre eventual ofensa ao 

princípio da dialeticidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Intime-se. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008857-40.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA MOREIRA DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909-O 

(ADVOGADO)

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141-O 

(ADVOGADO)

 

De igual forma, não visualizo neste recurso nenhuma razão ou documento 

que justifique uma decisão contrária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. 

Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão. Intime-se a parte 

Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008857-40.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA MOREIRA DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909-O 

(ADVOGADO)

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141-O 

(ADVOGADO)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008857-40.2020.8.11.0000 

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONICA MOREIRA 

DA SILVA INTIMAÇÃO ao(s) patrono(s) do(s) AGRAVADO: MONICA 

MOREIRA DA SILVA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) 

contraminuta ao Agravo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009103-36.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLESIARTE ALVES GAIOZO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO)

 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Comunique-se o Juízo singular acerca 

desta decisão. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para 

que responda no prazo legal. Cumpra-se. Des. Sebastião Barbosa Farias 

Relator

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018002-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-A 

(ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR OAB - MT7585-A (ADVOGADO)

 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1018002-02.2017.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE 

CUIABÁ APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

APELADA: PAULO ROBERTO DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA) Visto etc. Trata-se 

de recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo 

da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1001434-83.2018.8.11.0037, ajuizado 

por PAULO ROBERTO DA SILVA, em que se julgou parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma 

do artigo 85, § 2º e 8º, do Código de Processo Civil (Id. 39056457). 

Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que a ausência de 

pagamento do seguro obrigatório do DPVAT, objetaria o recebimento do 

prêmio, não tendo direito à indenização o proprietário que está 

inadimplente, consoante expressa determinação do art. 17, § 2º, da 

Resolução CNSP nº 332/2015. Alega que se o segurado não cumprir sua 

parte no contrato de seguro, mesmo sendo social, não pode de forma 

alguma cobrar quaisquer das coberturas estampadas na Lei 6.194/74. 

Traz à lume os termos do art. 763 do Código Civil, que exclui o dever de 

indenizar o segurado que se encontra em situação de mora quanto ao 

pagamento do prêmio na ocorrência do sinistro. Ressalta, a inaplicabilidade 

do enunciado da Súmula 257 do STJ, ante a ausência de similitude fática 

entre o caso paradigma e o versado nos autos, requerendo, desta feita, o 

provimento do recurso, para julgar improcedente a demanda, tendo em 

vista que o proprietário estava inadimplente com o seguro DPVAT na 

época do sinistro. Destaca que, além disso, ausência de nexo causal 

entre as lesões alegadas e o suposto acidente em que se envolveu a 

vítima. Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar 

a sentença nos termos acima explicitados (Id. 39056463). Em 

contrarrazões, o apelado refuta as razões do recurso pugnando pelo não 

conhecimento do recurso ordinário interposto pela ré, pela inobservância 

ao princípio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do 

recurso (Id. 39056468). É o relatório. Decido. Da preliminar de não 

conhecimento do recurso – ofensa ao princípio da dialeticidade. O apelado 

sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por ofensa 

ao princípio da dialeticidade. No entanto, verifica-se que o apelo está 

suficientemente motivado, restando nítida a sua pretensão de reforma da 

sentença objurgada no sentido de se julgar improcedente a ação, tendo 

em vista que o proprietário estava inadimplente com o seguro DPVAT na 

época do sinistro, bem como defende a ausência de nexo causal entre as 

lesões alegadas e o suposto acidente em que se envolveu a vítima. 

Entendo que o princípio incutido no artigo 1.010 do CPC/2015 não quedou 

violado nos termos do que quer fazer crer a parte autora em sede de 

contrarrazões. Sobre tal princípio há que se dizer que o recurso de 

apelação deve contrapor argumentos (sua causa de pedir), aos da 

decisão recorrida, o que se espelha no inciso III do art. 1.010, CPC. In 

verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de 

primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a 

exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1º O apelado 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. § 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 

apelante para apresentar contrarrazões. § 3º Após as formalidades 

previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade. (destaquei) Como discorre 

NELSON NERY JUNIOR: “A doutrina costuma mencionar a existência de um 

princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, 

exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a 

parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial 

impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e 

de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. 

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do 

princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é 

indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”(Teoria 

Geral dos Recursos, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-178). Destaco ser 

desnecessário apontar a existência de equívoco na sentença 

especificamente, quando, em seu arrazoado, o recorrente expõe 

claramente as teses sobre as quais ampara sua inconformidade, 

demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a 

reforma da sentença, possibilitando à parte contrária rebatê-las em 

relação ao mérito, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC. Ademais, 

segundo dispõe o artigo 1.013 do CPC/2015, “A apelação devolverá ao 

tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Logo, rejeito a preliminar, e 

passo ao enfrentamento do apelo. O recurso satisfaz os requisitos de 

admissibilidade, pelo que conheço do apelo. Conforme se infere da inicial, 

o autor ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT em decorrência 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 10/04/2017 que teria ocasionado 

invalidez permanente incompleta, pois faturou o radio distal direito, 

acostando aos autos documentos comprovando o alegado, tais como o 

Boletim de ocorrência, atestados e laudo médicos. O MM. Juiz, após 

instrução processual com realização de perícia, julgou parcialmente 

procedente o pedido do autor/apelado, condenando a apelante ao 

pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Por consequência, condenou a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais reais), na 

forma do artigo 85, § 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Na ocasião, a 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS alega que: a) que a 

ausência de pagamento do seguro obrigatório do DPVAT, objetaria o 

recebimento do prêmio, não tendo direito à indenização o proprietário que 

está inadimplente, consoante expressa determinação do art. 17, § 2º, da 

Resolução CNSP nº 332/2015; b) Assevera a ausência de nexo causal, ao 

argumento de que os documentos juntados aos autos pelo apelado não 

comprovam que as lesões apontadas não possuem relação com o 

tratamento médico das sequelas advindas do acidente narrado, haja vista 
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que o boletim de ocorrência foi registrado a pedido do próprio Apelado, 

após o suposto fato, no qual o mesmo apresentou sua versão unilateral 

dos fatos. Adianto, o recurso não comporta provimento. Da prova do 

acidente – nexo causal Cuida-se de demanda na qual o autor postula o 

recebimento de indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT), em 

decorrência das lesões decorrentes de acidente automobilístico ocorrido 

10/04/2017. A apelante alega a não comprovação do nexo de causalidade, 

pois a documentação colacionada aos autos não é apta a comprovar que 

o suposto acidente, consignado no boletim de ocorrência (Id. 39053222 - 

10/05/2017), foi o fator determinante para a produção das lesões descrita 

nos relatórios médicos (Id. 39053223),porém, tal argumento não merece 

prosperar. De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no 

art. 5º: "Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

(...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: 

Assim, no caso dos autos, tem-se que o boletim de ocorrência foi 

devidamente juntado (Id. 39053222), juntamente com certidão de 

ocorrência do SAMU (Id. 39053223), sendo suficientes para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a lesão do beneficiário. Conforme 

se depreende da própria definição do seguro ora pleiteado, para que a 

indenização seja devida é necessário que o veículo se constitua em causa 

determinante do dano, de modo que este seja causado pelo veículo ou por 

sua carga, o que se faz por simples prova do acidente e do dano 

decorrente. Portanto, se verificado o boletim de ocorrência e sua data 

10/04/2017, e os demais relatórios médicos (Hospital e Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá), fica evidente que o apelado sofreu um acidente 

ocasionado por veículo automotor, estando intrinsicamente ligados, o 

boletim de ocorrência e os demais elementos de prova (relatórios médicos 

de Id. 39053224). Desse modo, conforme consta do caderno processual, 

além do Boletim de Ocorrência, existem outros meios de provas capazes 

de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL 

(AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA 

DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR 

OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 

6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO 

– APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – 

INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA 

SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE 

PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. 

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de 

acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano 

decorrente” (art. 5º da Lei 6.194/74). É suficiente o Laudo Pericial e seu 

parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e 

demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano 

afetado. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a 

indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução 

proporcional, Art. 3º, § 1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. O 

juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à 

quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar 

o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ 

AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em obediência ao comando do art. 85, §11º, 

do CPC, devem ser majorados os honorários fixados nos termos do art. 

85, § 8º, do CPC, por conta de apreciação equitativa. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” 

(Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 

16/03/2018 - destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – 

IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS 

COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO 

ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO 

DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro 

obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos 

autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de 

trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência 

Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, 

lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu 

conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez 

satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, 

desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois 

a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o 

acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na 

rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, 

os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem 

necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo 

automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos 

e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.” (Ap 

125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 

15/12/2017 - destaquei). Logo, não há de se falar sobre improcedência da 

ação, por ausência de nexo de causalidade. Do proprietário inadimplente 

Contudo, sustenta a recorrente que a inadimplência quanto ao pagamento 

do seguro obrigatório do DPVAT à época do acidente implica na ausência 

de cobertura técnica, de modo a afastar a responsabilidade da 

seguradora, conforme disposição do art. 763 do Código Civil e art. 12, §7º 

da Resolução CNSP 273/2012, acrescentando, ademais, a inaplicabilidade 

da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o 

proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro. Nesse contexto, 

impende ressaltar que se aplica ao caso os termos Lei nº 6.194/74, com 

suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT, tendo em 

vista a sua especialidade sobre os demais diplomas, cujo artigo 5º 

estabelece que "O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado." Por sua vez, o art. 7º da lei de regência, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, preceitua: "Art. 7º. A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei." Outrossim, 

inaplicável à espécie a Resolução CNSP, que não dispõe de competência 

para alterar dispositivo de lei que rege o seguro obrigatório. Corroborando 

os entendimentos alhures expostos, colhe-se o seguinte precedente deste 

Egrégio Tribunal: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO 

DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - ARTIGO 763 DO CÓDIGO 

CIVIL – RESOLUÇÃO CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - 

DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO 

O DO AUTOR. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." 

(Súmula 257, STJ) O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada. Se o 

seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei nº 

6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a 

Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar 

dispositivo de lei. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com 

fulcro no artigo 85, §§8º e 11, do CPC.” (Ap 109491/2017, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). Ademais, no que pertine à 

inaplicabilidade da súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça à 

alegação de disparidade fática existente entre os precedentes paradigmas 

e o caso paragonado, não merece acolhida, conforme-se extrai da ementa 

do Recurso Especial 144583/SP, que servira de paradigma para edição da 

referida súmula, a demonstrar a identidade entre os objetos, verbis: 

“Seguro obrigatório. Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 8.441/92. 1. 

Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de 

seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização", nos termos da Lei nº 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem 

pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a 

vítima proprietária do veículo.3. Recurso especial conhecido e provido. 

(STJ - REsp: 144583 SP 1997/0057995-6, Relator: Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 18/11/1999, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/02/2000 p. 153) (grifei e 

negritei) Nessa esteira, colhe-se outro precedente do STJ: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido” 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325) (sublinhei e destaquei) 

Ademais, o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei de regência 

não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, referindo-se somente à 

pessoa vitimada. Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça 

decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - 

HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO 

INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS 

SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - 

PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima 

não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza 

o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do 

patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da 

totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem 

afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder 

integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de 

recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, 

enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.” 

(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

EMENTA PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – 

BOLETIM DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – 

DEMONSTRADO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

DPVAT – IRRELEVANTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o 

Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que 

descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do 

membro do corpo humano afetado. Para que a indenização de seguro 

obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver 

“simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 

6.194/74.Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não 

é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de 

proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da 

indenização securitária e não inviabiliza o pagamento .O juiz deve agir com 

moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do 

trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em 

demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 

1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina 

judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual 

menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido 

sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, 

do CPC.” (APELAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018). De notar-se, portanto, que a r. sentença mostra-se em 

harmonia com a orientação do STJ, de modo que não comporta reparo. 

Estando satisfeitas todas as exigências impostas no artigo 5º da Lei 

6.194/74, é de rigor manter-se a sentença que condenou a apelante à 

reembolsar as despesas médicas despendidas pela apelada. Do 

dispositivo Posto isso, DESPROVEJO o recurso. Nos termos do art. 85, 

§11º, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais). Intimem-se. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho 

Relatora

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0006833-33.2006.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO)

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT12007-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT13909-B (ADVOGADO)

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - MT10931-S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0006833-33.2006.8.11.0037 

EMBARGANTE: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

EMBARGADO: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA INTIMAÇÃO ao(s) 

partrono(s) do(s) EMBARGADO: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) resposta aos embargos de 

declaração, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0004352-44.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE MAQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP 

(APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE CARVALHO FERNANDES OAB - RS28103-O (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, a sentença que não reconheceu a ocorrência 

de danos morais deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Ante 

o exposto, DESPROVEJO o recurso para manter incólume o decisum 

hostilizado. Cumpra-se. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014023-87.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FISCHER (EMBARGANTE)

GUILHERME AUGUSTIN (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO)

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1014023-87.2019.8.11.0000 

EMBARGANTE: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO SA Intimação ao(s) Embargado(s) para se 

manifestar(em) nos Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos 

do § 2° do art. 1023 CPC.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0015678-86.2011.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO OAB - 33.254.319/0001-00 

(REPRESENTANTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MINORU NISHIDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Embargos de Declaração opostos por HSBC BANK BRASIL 

S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra acordão que deu parcial provimento ao 

recurso interposto pelo Embargante. Alega que a ementa não corresponde 

aos votos da sessão, acreditando tratar-se de um erro material em sua 

confecção. Ainda, requer seja sanada a omissão quanto a limitação de 

“astreinte” em 50% do valor do contrato, pois este possui respaldo legal 

no §6º do art. 3º do Decreto Lei 911/69. Ao final requer sejam sanados, o 

erro material e a omissão apontada. Contrarrazões pela improcedência (id. 

37070998). É o relatório. DECIDO. A divergência da ementa com os votos 

se trata de erro material, que pode ser corrido a qualquer tempo, de ofício, 

ou a requerimento da parte, razão pela qual necessária a elaboração de 

outro acordão. Reconheço, de ofício, a existência de erro material, na 

ementa do acordão. Passa a ementa a ter seguinte redação: “EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR 

REINTEGRAÇÃO DEFERIDA – RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA 

MORA/REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PARTE QUE NÃO RECORREU – 

MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO ACERTADA Á EPOCA - MANUTENÇÃO – 

FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR 

EXORBITANTE – OBSERVÂNCIA PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – LIMITAÇÃO A VALOR PROPORCIONAL AO DA 

EXPRESSÃO ECONÔMICA INADIMPLIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Embora as teses de purgação da mora extemporânea e 

insuficiente, quando do reconhecimento da purgação da mora, revogação 

da liminar de busca e apreensão e expedição do termo, não houve a 

interposição do recurso contra tal decisão, que não pode jamais ser 

considerada mero despacho; portanto, a matéria se encontra preclusa. No 

leasing financeiro, a instituição arrendadora cede a terceiro (o 

arrendatário) o uso de um bem móvel, por prazo determinado, mediante o 

pagamento de uma contraprestação. O bem utilizado é dado em garantia e 

periodicamente são pagas prestações ("alugueis") pelo uso. Ao término do 

contrato, abre-se ao arrendatário uma destas alternativas: (i) adquirir o 

bem mediante pagamento do valor integral deste; (ii) renovar o contrato ou 

(iii) restituir o bem ao arrendador. Com a Ação de Reintegração, retomando 

a posse direta do bem arrendado e resolvendo o leasing, o Valor Residual 

Garantido - VRG pago antecipadamente deve ser devolvido ao 

arrendatário. No caso concreto, embora se reprove a conduta da autora, 

não se pode permitir que o valor das astreintes chegue ao patamar 

desproporcional à própria finalidade de inibir o descumprimento da decisão 

e também face ao da expressão econômica da obrigação inadimplida. ” Por 

fim, não há omissão quanto a limitação da multa a 50% do valor do 

contrato, restando expresso no acordão que a limitação se deu a título da 

verificação da desproporcionalidade para os fins que a multa “astreinte” 

se destina e também pelo expressão econômica da obrigação inadimplida, 

tudo em conformidade com o artigo 537, §1º.,I e II, do CPC. Pelo exposto, 

reconheço a existência de erro material na ementa, razão pela qual 

corrijo-a, conforme redação alhures. Intimem-se. Às providências de 

praxe. Des. Sebastião Barbosa Farias Relator

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1015532-53.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES OAB - MT19705-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO)

 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1015532-53.2019.8.11.0000 

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO 

DO BRASIL AGRAVADO: CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN Intimação 

ao(s) agravado(s) para apresentar(em) contrarrazões ao Agravo Interno, 

no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010104-90.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MS FOMENTO MERCANTIL EIRELI (AGRAVANTE)

MARCIO STENIO SILVEIRA LEMOS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYNE RABAIOLI FREITAS (AGRAVADO)

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (AGRAVADO)

I. F. DE SOUZA FREITAS - ME (AGRAVADO)

F. R. FREITAS & CIA LTDA - EPP (AGRAVADO)

 

Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência formulada, declarando extinto este Recurso de 

Agravo de Instrumento. Informe-se ao Juízo de Primeira Instância, o teor 

desta decisão. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Des. 

Sebastião Barbosa Farias Relator

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009260-09.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA (AGRAVADO)

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009260-09.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 16:46:28 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1032292-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

seguradora Lider (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORCELINO DA SILVA DE JESUS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO)

 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1032292-51.2019.8.11.0041 

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER AGRAVADO: JORCELINO DA SILVA 

DE JESUS INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) do(s) AGRAVADO: JORCELINO 

DA SILVA DE JESUS para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) 

resposta ao agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.
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Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009269-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA ROSA DE SOUSA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009269-68.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1016903-52.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA VILELA OAB - 060.142.676-20 (REPRESENTANTE)

MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA OAB - 570.112.221-20 

(REPRESENTANTE)

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT11999-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT13287-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

Banco Sistema S/A OAB - 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE)

JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE OAB - SP419116 (ADVOGADO)

MARINA PARANAIBA MENDES OAB - SP330812 (ADVOGADO)

FERNANDO MEDICI JUNIOR OAB - SP186411 (ADVOGADO)

 

Vislumbra-se que uma das insurgências recursais se trata de nulidade da 

intimação dos representantes processuais dos agravantes, dessa forma, 

em análise às procurações e respectivos substabelecimentos se 

evidencia que no último instrumento apresentado os poderes foram 

substabelecidos da advogada JULIANA GIRARDELLI VILELA ao patrono 

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, ocorre que tais poderes se restringem à 

agravante MARIA IZABEL FIGUEIREDO VILELA, não havendo essa 

autorização em relação ao agravante JOSÉ BATISTA VILELA. Dessa 

forma, a fim de se evitar outras nulidades, além das já debatidas no 

recurso, determino a intimação dos agravantes para regularizarem a 

representação processual.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033284-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDAO CORREA OAB - MT16113-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO)

 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL nº 

1033284-12.2019.8.11.0041 APELANTE: BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 

MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de apelação interposto por BEATRIZ 

ALMEIDA DOS SANTOS contra sentença proferida em autos de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT (mesmo número deste), pelo juízo 

da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou parcialmente procedentes 

os pedidos iniciais e condenou a apelada ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) Em razão da 

sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC. E quanto aos 

honorários advocatícios fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o 

valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC 

(Id. 39754723). Aduz a apelante que, “No momento em que a recorrida 

deixa de cumprir o teor do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74 e ainda tenta 

dificultar a defesa do recorrente, se negando a fornecer uma certidão 

comprovando o fato, esta comprovado o ato ilícito, uma vez que atua com 

dolo de prejudicar a parte recorrente ao passo que deixa de lhe pagar o 

que é devido, o que por sua vez gera um prejuízo financeiro ao 

recorrente, que já é pessoa simples que necessita os valores decorrente 

deste prêmio securitário”, o que justificaria condenação em compensação 

por dano moral. Sustenta que “o momento para a ré tomar as decisões 

administrativas aos quais tem direito, deve ser dentro do processo 

administrativo, ao qual foi oportunizado pela parte autora a ré, a chance de 

se manifestar, visitar, entrevistar, fazer pericias, requerer documentos, 

contudo esta não o fez, não sendo crível que queira tomar medidas 

administrativas, após a judicialização da questão”, de modo que, “Exposto 

os motivos, de forma direta e simples, nos termos do artigo 19 do cpc, a 

parte autora, requer que o juízo se abstenha, ´´no futuro´´, de perpetrar 

as condutas apontadas acima e que ainda se comunique com a parte 

autora tão somente pelo processo judicial, que por sua vez somente existe 

pelo fato da ré, não aceitar o pedido administrativo requerido pela parte 

autora”. Afirma que “existe a determinação legal para que o vencido pague 

o advogado do vencedor, desta feita, havendo sucumbência reciproca, 

deve o autor pagar os honorários do advogado da ré, e a ré pagar os 

honorários do advogado do autor.”, o que não observado pelo julgador. Ao 

final requer o provimento do recurso, com condenação da apelada por 

dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e para determinar 

que ela se abstenha de abordar o apelante, afastando a condenação 

recíproca bem como a compensação de honorários advocatícios, para que 

sejam arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id. 39754725). A 

apelada em contrarrazões, refuta os argumentos da apelante e pugna pelo 

desprovimento do recurso. (Id. 39754728) A apelada juntou aos autos a 

guia de pagamento judicial, referente à condenação imposta na sentença. 

(Id. 40338462) É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que a apelante é 

beneficiária da gratuidade da justiça Quanto ao pleito de compensação por 

dano moral por não ter se recebido o procedimento administrativo, entendo 

não ser hipótese a configurar situação vexatória, humilhação, ofensa à 

honra ou qualquer outro tipo de ofensa à honra do segurado. Como bem 

fundamentado pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos em 

processo análogo, “O argumento trazido pela recorrente consubstanciado 

no fato de que a recusa perpetrada pela seguradora, tenha lhe causado 

dificuldades para o recebimento do prêmio e afronte o disposto nos art. 5º, 

§2º da Lei nº 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP nº 

332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de 

efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos 

juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de 

transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano 

moral.” Eis a ementa do julgado, bem como demais julgados neste sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES 

EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – 

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR 

PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – 

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º 

E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não 

verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da 

seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao 

ponto de serem obstados por determinação judicial.Na hipótese, a simples 

recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a 

caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente 

comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de 

indenização.A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, 

merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, 

Publicado no DJE 01/08/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO 

RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – 

FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – 

ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento 
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do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não 

pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não 

extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera 

danos morais. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de 

uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL 

- VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO 

CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido 

administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não 

configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve 

ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da 

seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os 

direitos personalíssimos da vítima. Torna-se necessária a majoração dos 

honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho do 

advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, 

quando estes forem fixados em quantia irrisória. A condenação em 

litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no 

art. 80 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o “tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau de recursal, observando, conforme o 

caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo 

geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a 

fase de conhecimento.” (N.U 1032446-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no 

DJE 02/08/2019). Em relação aos honorários, o §2º do artigo 85, CPC, 

estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por 

cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I 

- o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a 

natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O §8º do referido artigo 

dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará 

o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto 

nos incisos do § 2º”. O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos 

percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, 

quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico 

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma 

apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado, quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, 

sendo o valor da condenação em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), o arbitramento dos honorários sobre este 

valor não se mostra irrisório, levando-se em conta a natureza da demanda 

e o trabalho desenvolvido pelo causídico. Quanto a sucumbência 

recíproca, não merece reparos a sentença, isto porque ambas as partes 

foram vencido e vencedor, e nos termos do art. 86 do CPC, nesses casos 

cada um responderá proporcionalmente, como estabelecido na sentença. 

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora

Segunda Câmara de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009181-30.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MANOEL DE SOUZA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

(AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009181-30.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1007168-58.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1007168-58.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009217-72.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. N. A. (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. C. (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009217-72.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009228-04.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA (AGRAVADO)

KAUÃ LEÃO COSTA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009228-04.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009262-76.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. D. S. F. (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009262-76.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008339-50.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. P. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE OAB - SP146121 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. D. S. M. P. (AGRAVADO)

B. E. D. S. M. P. (AGRAVADO)

C. H. D. S. M. P. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. D. S. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

 

Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, 

por ser manifestamente inadmissível.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1007629-30.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEBIDAS CONFIANCA REPRESENTACAO LTDA - ME (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEBER ROBERTO DE CARVALHO OAB - MT4754-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. I - O Agravante não cumpriu o prazo estipulado na Resolução 

TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, interpondo o presente recurso sem 

comprovar o recolhimento do preparo. II - Intime-se a parte Agravante a fim 

de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do 

preparo na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de 

inadmissibilidade. III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, 

voltando-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. = relator =

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001381-48.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-S 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. B. M. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDREA CRISTINA BRITO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho 

intacta a decisão recorrida. Publique-se. Intime-se

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000381-13.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT6358-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS MENDONCA (AGRAVADO)

 

Com essas razões, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 

c/c Súmula nº 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para 

autorizar a consulta ao Sistema INFOJUD para que encaminhe ao juízo as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000806-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FAUSTINO (APELADO)

NAHIARA FRANCIELE FAUSTINO (APELADO)

 

Ante o exposto, atenta às peculiaridades do caso, na forma do artigo 932, 

inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, dou provimento 

monocrático ao recurso, para anular a sentença e possibilitar o pagamento 

fracionado das despesas processuais, conforme regras a serem 

definidas pelo magistrado a quo. Deixo de aplicar a sucumbência recursal, 

diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0012079-65.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CRISTINA ROCHA (APELADO)

JEOVAH SAUDA FONSECA (APELADO)

FABIANA C ROCHA - ME (APELADO)

 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e 

Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011355-17.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA OAB - MT9847-O (ADVOGADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO)

NAGIB KRUGER OAB - MT4419-O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA OAB - MT21387-B 

(ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (AGRAVADO)

TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA (AGRAVADO)

CLAYTON DA COSTAS MATTOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL 

(AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO)

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

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que após a interposição recursal, ocorreram 

diversas audiências de gestão, o falecimento do sócio diretor da empresa, 

bem como a realização de várias assembleias, determino seja oficiado à 

Juízo singular para que este informe a atual situação da Recuperação 

Judicial, em cinco dias, após, com ou sem reposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Desa. Maria Helena G. 

Póvoas, Relatora.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008616-66.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA DO VALE CABRAL OAB - 014.261.484-02 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AGRAVADO)

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da 
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liminar recursal, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz de 

origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta 

no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Des.ª Clarice 

Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008825-35.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA GUIA LEITE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723-A (ADVOGADO)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008825-35.2020.8.11.0000 

AGRAVANTE: MARCOS DA GUIA LEITE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO 

S.A. INTIMAÇÃO ao(s) patrono(s) do(s) AGRAVADO: ITAU UNIBANCO 

S.A. para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) contraminuta ao 

Agravo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009181-30.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MANOEL DE SOUZA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

(AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009181-30.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 25/04/2020 19:07:42 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1007540-07.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. D. N. (AGRAVANTE)

F. T. P. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT13249-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. N. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA OAB - MT25493/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Do manuseio dos autos, observa-se que as Recorrentes 

informaram serem beneficiárias da Justiça Gratuita. Todavia, não consta 

nestes autos o deferimento da benesse pelo juiz a quo em prol das 

Agravantes, conforme certidão de ID 38484991. Dessa forma, intimem-se 

as Recorrentes para comprovarem o deferimento do benefício da Justiça 

Gratuita ou efetuarem o respectivo pagamento do preparo recursal nos 

termos do artigo 1.007, § 4.º, do CPC (em dobro), no prazo de cinco dias, 

sob pena de deserção. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Des.ª 

Clarice Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009037-56.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JOSE DOS SANTOS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Da análise dos autos, observa-se que este Agravo de 

Instrumento foi distribuído sem que o Recorrente juntasse o comprovante 

de pagamento do preparo recursal. Considerando que o Instrumental foi 

protocolizado em 23/04/2020 e que a Portaria n.º 844/2018-PRES concede 

ao Recorrente o prazo de 5 dias para juntada da guia e comprovante de 

pagamento, devolvo os autos à Secretaria a fim de que se aguarde a 

comprovação do recolhimento do preparo recursal. Às providências. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2.020. Desª Clarice Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008251-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - MT18252-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (AGRAVADO)

 

R E C U R S O  D E  A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N . º 

1008251-12.2020.8.11.0000 Vistos etc. Trata-se de Recurso de Agravo 

de Instrumento interposto por FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI em virtude da 

decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Canarana 

q u e ,  n o s  a u t o s  d o s  E m b a r g o s  à  E x e c u ç ã o  n . º 

1000038-27.2020.8.11.0029, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Na 

decisão de ID 39557494, considerando que a questão recursal também 

versa sobre a justiça gratuita, suspendi o recolhimento do preparo 

recursal, nos termos do artigo 101, § 1.º, do CPC e determinei a intimação 

do Recorrente para que trouxesse cópia da Declaração de Imposto de 

Renda entregue à Receita Federal, bem como cópia da Carteira de 

Trabalho ou dos Contrato(s) de Prestação de Serviço(s) que mantém 

vigente(s) e extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, a fim de 

comprovar alegada incapacidade financeira. O Agravante juntou os 

referidos documentos, conforme se vê no ID 40284980 e seguintes. É o 

relatório do necessário. Decido. O Artigo 101, do Código de Processo Civil 

assim dispõe: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a 

que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, 

exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá 

apelação. § 1.º O recorrente estará dispensado do recolhimento das 

custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao 

julgamento do recurso. § 2.º Confirmada a denegação ou a revogação da 

gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de não conhecimento do recurso. Assim, passo à análise do pedido 

de gratuidade formulado nesta seara recursal, porque se for indeferido, o 

pagamento do preparo é imprescindível para o conhecimento do mérito do 

Agravo. É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte 

não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família. Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração 

da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, 

conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV. Ademais, o artigo 99, § 2.º, 

da legislação processual civil determina que “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Na hipótese, pelos documentos juntados aos 

autos (cópias declarações de imposto de renda, extratos bancários), 

entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, 

ao contrário, extrai-se dos autos que o Agravante é produtor rural e 

possui diversos bens em seu nome. Assim, considerando que não consta 

nos autos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do 

Agravante, não há como ser deferida a assistência judiciária. Portanto, em 

que pese às alegações do Recorrente de que não dispõe de capital para 

arcar com o pagamento do preparo deste Agravo de Instrumento, tenho 

que o indeferimento do pedido se impõe, haja vista que não há provas de 

que o Agravante não tem condições de pagar o preparo deste Recurso no 

valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito 

c e n t a v o s )  ( f o n t e : 

http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/downloads/Corregedoria/Custas%2

0do%20Judici%C3%A1rio/Provimento_N%C2%B0112018-CGJ.pdf), motivo 

pelo qual indefiro o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal. 

Nos termos do artigo 99, § 7.º, do CPC, intime-se o Agravante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de 

não conhecimento do mérito do Agravo (art. 101, § 2.º, CPC). Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Desª. Clarice Claudino 
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da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1007949-80.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JUNIOR DA ROCHA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1007949-80.2020.8.11.0000 

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: 

MIGUEL JUNIOR DA ROCHA INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) do(s) 

AGRAVADO: MIGUEL JUNIOR DA ROCHA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar(em) resposta ao agravo regimental, nos termos do art. 

1.021, § 2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1005213-89.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIO MARTINS FARIA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT20758-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-A (ADVOGADO)

 

R E C U R S O  D E  A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N . º 

1005213-89.2020.8.11.0000 Vistos etc. Trata-se de Agravo de 

Instrumento interposto por AMELIO MARTINS FARIA em virtude da decisão 

proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Única da Comarca de Nortelândia que 

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos do cumprimento 

de sentença n.º 167-49.1997.8.11.0031, ajuizada pelo BANCO BRADESCO 

S/A. Em suas razões recursais, o Agravante alega que no caso 

operou-se a prescrição intercorrente, eis que o “Exequente/Agravado 

permitiu que os autos ficassem parado, sem qualquer impulsionamento 

para fins de satisfazer seu crédito, nem mesmo o praceamento dos bens 

que guarneciam a execução”. Sustenta, ainda, que houve o abandono de 

causa, sob o argumento de que o Exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Forte nestes argumentos, pugnou pela suspensão do feito executivo, 

eis que está configurado o risco de lesão grave. No mérito, pede o 

provimento do recurso. Indeferido o pedido liminar (ID 38154481) e 

apresentadas as contrarrazões (ID 40185487), vieram-me os autos. Eis a 

síntese do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que é 

caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, 

máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria. Como é 

cediço, incumbe às partes promoverem o bom e regular andamento do 

processo nos prazos estipulados, sob pena de sofrerem as sanções 

previstas em lei. Com efeito, o artigo 485, do CPC, prevê algumas 

situações de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre elas o 

inciso III, o qual determina a extinção do feito quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Consoante disposto no § 1.º do referido dispositivo, a 

extinção do processo, com o consequente arquivamento dos autos, na 

hipótese de inércia do autor, prevista no inciso III, deve ser precedida da 

intimação pessoal da parte e ausência de suprimento da falta no prazo de 

5 (cinco) dias. Ademais, a extinção do processo, na espécie, depende, 

ainda, de requerimento expresso da parte adversa. Nesse sentido, é o 

entendimento do STJ, consolidado mediante a edição do verbete sumular 

n.º 240 do STJ, “a extinção do processo, por abandono de causa pelo 

autor, depende de requerimento do réu”. Na hipótese, observa-se que a 

parte exequente foi intimada em 13/05/2013 para se manifestar acerca da 

certidão do sr. Oficial de Justiça anexa às fls. 271 – autos de origem. 

Todavia, em 24/05/2013, foi certificado que decorreu o prazo sem que o 

Banco exequente apresentasse qualquer manifestação. Diante desse 

contexto, em 18/07/2013, foi determinada a intimação pessoal do 

Exequente, para que no prazo de 48 horas, manifestasse sobre a certidão 

de fls. 271, e, consequentemente, desse prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Em 14/10/2013, foi 

juntado aos autos o AR de intimação, contudo, o Banco peticionou apenas 

em 07/03/2014, ou seja, apesar de ter sido pessoalmente intimado para 

atender a determinação, o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo 

para se manifestar. Além do mais, constata-se que a parte executada 

pugnou pela extinção do processo por abandono da causa, conforme 

petição inicial da exceção de pré-executividade ID 36166980. Assim, 

levando em consideração que a parte foi intimada pessoalmente para 

impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, deve ser reconhecido o 

abandono da causa e, consequentemente, extinto o feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. 

MATERIALIZAÇÃO DOS REQUISITOS. INÉRCIA DEMONSTRADA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. São requisitos próprios para a extinção por 

abandono processual, a intimação da parte, mediante advogado, para 

impulsionar a causa, e, não atendida a diligência, que se realize a 

intimação pessoal da parte para, em 5 (cinco) dias, suprir a falta; 2. 

Materializados os requisitos legais de abandono, a extinção do processo, 

sem resolução do mérito, é medida que se impõe. (...) (TJGO. Apelação 

Cível n.º 03583209620158090137. Rel. Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR. 

Julgado em 09/09/2019. 6.ª Câmara Cível). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 

FEITO EM RAZÃO DO ABANDONO DE CAUSA. REALIZADA INTIMAÇÃO 

PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Para caracterização do abandono de causa, imprescindível a intimação 

pessoal dos litigantes. 2. In casu, observa-se que o Juízo primevo cumpriu 

a regra legal, direcionando a intimação pessoal da instituição financeira 

exequente, através de aviso de recebimento (AR). 3. Recurso conhecido 

e não provido. Sentença mantida. (TJBA. Apelação Cível n.º 

80000924120158050181. Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva. 3.ª Câmara 

Cível. Publicado no DJ em 04/06/2019). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

EXECUÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL OBSERVADA -SENTENÇA MANTIDA - 

APELO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o abandono de causa 

previsto no artigo 485, III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte, para que supra a falta no prazo de 5 dias, conforme estabelece o § 

1º do artigo 485 do CPC. 2. In caso, o juiz da causa observou as 

exigências contidas na lei quanto à intimação pessoal da parte, de modo a 

afastar o vício que causaria a nulidade apontado no recurso. 3. Apelo não 

provido. (TJPE. Apelação Cível n.º 5260151. Rel. Des. Humberto Costa 

Vasconcelos Júnior. Julgado em 12/06/2019). APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - 

POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA. 

Correta se afigura a sentença que declara a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no inciso III, do art. 485, do 

Código de Processo Civil, se a parte autora foi devidamente intimada e, 

ainda assim, permaneceu inerte. (TJMG. Apelação Cível n.º 

10000190558577001. Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho. Julgado em 

04/07/2019). Ademais, não há falar em aplicação dos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais, economia, efetividade, celeridade 

processual e primazia da decisão de mérito, porque, embora seja positivo 

o desapego ao formalismo exacerbado, não pode o Poder Judiciário ficar a 

mercê da desídia da parte autora, permitindo a perpetuação do processo à 

espera do momento em que a demandante terá interesse em dar 

andamento no feito. Com essas considerações, dou provimento ao 

recurso, a fim de seja reconhecido abandono da causa, e 

consequentemente, extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, condenando o Exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

executado, quantia que remunera condignamente o trabalho do patrono do 

Agravante. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo. Cuiabá, 27 de abril 

de 2020. Desa. Clarice Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002567-58.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB 

(EMBARGANTE)

DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO)
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EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT4325-O (ADVOGADO)

MAURO LUCIANO HAUSCHILD OAB - DF41507 (ADVOGADO)

PRISCILLA DINECK DA SILVA OAB - RS105933-A (ADVOGADO)

LUANA PIANI BEN OAB - RS102248 (ADVOGADO)

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843-O 

(ADVOGADO)

LUDMILA CRISTINA SANTANA OAB - DF48404 (ADVOGADO)

DANIELA SETIM REZNER OAB - RS97273 (ADVOGADO)

JOSE IDEMAR RIBEIRO OAB - DF8940 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA DINECK DA SILVA OAB - RS105933-A (ADVOGADO)

JOSE IDEMAR RIBEIRO OAB - DF8940 (ADVOGADO)

DANIELA SETIM REZNER OAB - RS97273 (ADVOGADO)

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843-O 

(ADVOGADO)

MAURO LUCIANO HAUSCHILD OAB - DF41507 (ADVOGADO)

LUDMILA CRISTINA SANTANA OAB - DF48404 (ADVOGADO)

LUANA PIANI BEN OAB - RS102248 (ADVOGADO)

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT4325-O (ADVOGADO)

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO)

 

Relativamente aos honorários de sucumbência, fixados em quantia 

equitativa, tal assunto não foi objeto de recurso, o que veda a sua analise 

pela via dos Aclaratórios, os quais são recursos eminentemente 

integrativos. Posto isso, rejeito ambos os Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004720-15.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MS14572-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO)

 

Ademais, eventual falsidade da declaração, por se tratar de presunção 

relativa, ou dos documentos carreados pelo agravante, há de ser 

suscitada e demonstrada pela parte adversa, a qual caberá comprovar a 

inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência 

econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15. Ante o exposto, na forma 

do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ, dou 

provimento monocrático ao recurso para conceder ao agravante os 

benefícios da justiça gratuita. Por conseguinte, dispenso o agravante do 

recolhimento do preparo recursal.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025125-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Da leitura dos autos, observa-se que quando da prolação da 

sentença, o Juiz singular sobrestou o julgamento da matéria referente à 

Tarifa de Avaliação do Bem por ser objeto do Tema 958, afetado pelo STJ 

e julgou somente as demais teses suscitadas na demanda (juros 

remuneratórios e tarifa de abertura de contrato). Ao receber o vertente 

Apelo, foi determinado seu sobrestamento (ID. 2036815), até o julgamento 

dos Temas 958 e 972, afetados pelo STJ, os quais já foram analisados 

pela Corte Superior, conforme certidão lançada no ID. 39972956. Assim, 

tendo em vista que o Apelante não abordou a questão em seu Recurso e 

no intuito de evitar alegação de nulidade, bem como em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, converto o julgamento em 

diligência e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de 

que a matéria seja examinada, bem como seja oportunizada a 

manifestação das partes. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Desa. Clarice Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001145-96.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA (AGRAVANTE)

MARAISA CRISTINA BECKER (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (AGRAVADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES OAB - PB3728 (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-S 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO)

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, em 

consonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO. 

Comunique-se o Juízo de piso. Publique-se para conhecimento dos 

interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, 

realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo apenas para 

afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao advogado da 

Recorrente. Demais termos, ficam mantidos conforme sentença objurgada. 

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo 

com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao 

recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019). Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Desa. Clarice Claudino da 

Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005882-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELYPE AUGUSTO ALVES MELO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA GOBATTI CALCA OAB - MT13745-A (ADVOGADO)

SANDRA NEGRI OAB - MT18472-A (ADVOGADO)

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT21098-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO OAB - MT24082-O (ADVOGADO)

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT15269-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do 

recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão 

atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Decorrido o prazo 

legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro 

deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Intimações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 0014549-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO (APELANTE)

MONICA CARAJOINAS RAMALHO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO)

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT6174-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO (APELADO)

CARLOS ROBERTO VENDRAME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GODA OAB - MT7188-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LIA LARA PINTO TOLEDO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

ESPÓLIO DE ODÉLIO ALVES RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se as partes 

e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos. 

Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0059456-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DIAS SANTOS (APELANTE)

JUZINETE FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO OAB - MT7954-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO JARDIM VITORIA A (APELADO)

BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME 

(APELADO)

EFICAZ ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO)

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO)

DOUGLAS PIKUSSA OAB - PR44011 (ADVOGADO)

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO)

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO)

 

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido 

de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não houve 

trabalho extra das apeladas em sede recursal, posto que não 

contrarrazoaram. Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências 

necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem 

como as anotações de estilo. Intimações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0014859-95.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SILVA NISHIMURA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO OAB - MT11009/B (ADVOGADO)

 

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. 

sentença, de rigor a sua manutenção. Isto posto, CONHEÇO do recurso e 

NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por 

estes e por seus próprios fundamentos. Decorrido o prazo legal, 

realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste 

agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Intimações 

necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007816-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO DOMINGOS DE SOUZA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-A (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, dou provimento ao Apelo e reduzo a 

indenização securitária para R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Demais consectários, ficam mantidos 

consoante a sentença vergastada. Nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, 

do CPC/15, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 

(trezentos reais) a serem pagos ao causídico da Apelante pelo trabalho 

desenvolvido neste recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

abril de 2020. Desa. Clarice Claudino a Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0007387-77.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no 

sentido albergar a pretensão de arbitramento de honorários no caso em 

apreço, para condenar o recorrido em honorários advocatícios, fixando 

este no mesmo importe dos honorários arbitrado em primeira instância em 

favor do embargado/apelado, diante da sucumbência recíproca, ou seja, 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, 

baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes. Publique-se 

para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem 

qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. 

Cumpra-se. Desembargador: Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007962-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALBERTO DIAS SOUSA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo e fixo os honorários 

advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Mantenho todos 

os demais termos da sentença recorrida. Deixo de fixar honorários 

recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no 

caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/08/2019, DJe 22/08/2019). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

abril de 2020. Des.ª Clarice Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004695-02.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MS14572-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (AGRAVADO)

 

Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 

568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para conceder ao 

agravante os benefícios da justiça gratuita. Por conseguinte, dispenso o 

agravante do recolhimento do preparo recursal. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril 

de 2020.- Marilsen Andrade Addario Desembargadora
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Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1003082-78.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSA GONCALVES DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO OAB - MT24080-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-O (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO)

 

Da análise dos autos, verifica-se que este recurso sequer merece ser 

conhecido. Isso porque, a matéria objeto do presente agravo de 

instrumento – pedido de gratuidade de justiça - já foi apreciada no recurso 

de Apelação Cível nº 1029898-08.2018.811.0041, cujo pleito foi deferido à 

autora/agravante, conforme decisão acostada no ID nº 8187062, dos 

citados autos de apelação cível. Os demais pleitos da agravante foram 

negados, dando azo à interposição de recurso de embargos de 

declaração e de agravo interno, os quais foram rejeitados. Assim, a 

decisão final transitou em julgado em data de 21/01/2020 (ID nº 31368030). 

Desta feita, sendo o pedido de gratuidade judiciária deferido nos autos do 

recurso de apelação, resta prejudicado o presente recurso ante a perda 

superveniente de interesse recursal.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035151-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO SEBASTIAO DE PAULA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDAO CORREA OAB - MT16113-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142-O (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso de apelação 

e, na parte conhecida, dou parcial provimento para fixar a verba honorária 

em R$ 900,00 (novecentos reais), mantendo-se a sentença nos demais 

termos e fundamentos. Deixo de fixar os honorários advocatícios 

recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso 

de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 

22/08/2019). Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Desa. 

Clarice Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011855-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA OAB - RJ113815-O (ADVOGADO)

FABIO JOAO DA SILVA SOITO OAB - RJ114089-O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA OAB - RJ155834-A (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DE ARRUDA MUNIZ (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-A (ADVOGADO)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-A (ADVOGADO)

 

Considerando que o valor fixado no decisum não foi objeto do recurso, 

deixo de analisar tal questão. Feitas essas considerações, desprovejo o 

apelo. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que já 

foram fixados no percentual máximo (20% do valor da condenação). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Des.ª Clarice Claudino 

da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004093-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA PRADO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDAO CORREA OAB - MT16113-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

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

 

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso e, na parte 

conhecida, dou-lhe parcial provimento para fixar a verba honorária em R$ 

1.000,00 (um mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos e 

fundamentos. Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque 

de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial 

provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 

22/08/2019). Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Desa. 

Clarice Claudino da Silva Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036585-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DANJA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDAO CORREA OAB - MT16113-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MT15005-A (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso de apelação 

e, na parte conhecida, dou parcial provimento para fixar a verba honorária 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se a sentença nos demais 

termos e fundamentos. Deixo de fixar os honorários advocatícios 

recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso 

de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 

22/08/2019).

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005369-14.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHINDLER MURTA RIBEIRO OAB - RJ97689 (ADVOGADO)

PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS OAB - 043.306.927-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT5332 (ADVOGADO)

ALEXANDRE DEMORI OAB - 570.806.661-04 (REPRESENTANTE)

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - MT19185-S (ADVOGADO)

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO)

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALTAMIR LUIZ DEMORI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Decisão monocrática Vistos etc. Homologo para que surtam os devidos e 

legais efeitos os pedidos de desistências dos autos formulados pelas 

partes nos IDs40282483 e 40409458, tendo em vista a celebração de 

acordo em primeiro grau. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO aos 

Embargos de Declaração interpostos pelos demandantes nos 

IDs35847331 e 34948492, nos autos do Agravo de Instrumento n° 

1005369-14.2019.8.11.0000, em que figuram como agravante 

ALEXANDRE DEMORI e como agravados VALPAR COMERCIAL DE 

COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA e PAULO CEZAR FIGUEIREDO 

DEMATTOS, com fundamento no caput do artigo 932, inciso III, 2ª figura, do 

CPC/15. Dê-se as baixas necessárias e ciência ao juízo a quo. Publique-se 

e intime-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.- MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO Desembargadora
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Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0025852-37.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570-O (ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO (APELADO)

VALTER FERNANDES DA SILVA - ME (APELADO)

VALTER FERNANDES DA SILVA (APELADO)

EDSONNIN RIBEIRO DIOGENES (APELADO)

 

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido 

de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo 

recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de 

estilo. Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para 

os fins pertinentes. Cumpra-se. Desembargador: Sebastião de Moraes 

Filho. = r e l a t o r =

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009217-72.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. N. A. (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. C. (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009217-72.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 14:07:35 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0011212-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME (APELANTE)

ACE SEGURADORA S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT20716-A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (APELADO)

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT20716-A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO)

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – 

INOCORRÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – 

JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO – IMPERTINÊNCIA - RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - O direito de regresso, no caso 

concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura 

contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que 

indubitavelmente foi encartado nos autos. 2 - “Admite-se a apresentação 

de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam 

indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o 

contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela 

verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. 

Precedentes do STJ e deste Sodalício. - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - 

Data de publicação: 19/12/2016). 3 - Capotamentos, colisões, 

derrapagens, perda de controle em pista molhada, etc. são fatos 

previsíveis e relacionado ao risco da atividade empresarial desenvolvida 

pela transportadora, motivo pelo qual não se configura o caso fortuito ou 

força maior. 4 - Os juros de mora devem incidir desde a citação conforme 

art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF, portanto, irretocável 

qualquer modificação na sentença. 5 - “O critério para distinguir a qual das 

partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da 

própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, 

quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e 

quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as 

condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. 

Saraiva, págs. 346/347). 6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Vistos etc. 

Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0011212-74.2017.8.11.0055 

interpostos por ambos litigantes contra sentença proferida na “AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO PELO RITO COMUM” 

ajuizada originalmente por ACE SEGURADORA S.A. em face de GERACAO 

TRANSPORTES LTDA - ME perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra- MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 

23629967 o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado na 

inicial para condenar a parte requerida GERACAO TRANSPORTES LTDA - 

ME a título de ressarcimento, ao pagamento da quantia de R$ 112.106,38 

(cento e doze mil, cento e seis reais e trinta e oito centavos), devendo 

esta importância ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação, e, a título de 

sucumbência, condenou a parte requerida GERACAO TRANSPORTES 

LTDA a pagar por inteiro as custas e despesas processuais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da 

condenação com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, e, 

por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suma, aduz o recorrente 

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME em seus argumentos colacionados 

sob ID. Num. 23629975 ausência de requisitos essenciais para a 

sub-rogação, com fundamento no art. 786 do Código Civil, uma vez que 

inexiste nos autos contrato original que possibilitasse identificar a 

contratação por parte da empresa ANHAMBI com a seguradora, mas tão 

somente contrato genérico; que o comprovante de pagamento não é 

capaz de se vincular ao sinistro ocorrido; que há diferença entre o valor 

pago e a nota fiscal; que ocorreu juntada ilegal de documentos velhos; 

ocorrência de caso fortuito e força maior que é caso de excludente de 

responsabilidade. Em síntese sustenta o apelante ACE SEGURADORA 

S.A. sob ID. Num. 23629981 necessidade de reforma da r. sentença, 

apenas para determinar a incidência dos juros a partir do desembolso, no 

caso, do pagamento da indenização securitária, nos termos das razoes 

expostas. Contrarrazões apresentada pelas partes, pugnando pelo 

desprovimento dos recursos (ID 23629984 e 23629985). Síntese 

necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao 

relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto 

a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de 

temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou 

apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se 

tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas 

repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). 

Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente 

recurso: “(...) Trata-se de ação de cobrança objetivando o recebimento da 

importância de R$ 112.106,38, referente à indenização securitária que a 

parte autora pagou à Anhambi Alimentos Norte Ltda, em razão da perda de 

1650 caixas de CCF peito pacote (17kg), em um acidente de trânsito 

ocorrido na BR 070, no Município de Primavera do Leste – MT, envolvendo 

o veículo da parte requerida, a qual foi contratada para realizar o 

transporte das mercadorias. Analisando os autos, verifico que os pontos 

controvertidos da presente demanda envolvem a ausência de 

responsabilidade da parte requerida pelo pagamento do dano causado, 

sob o argumento de que não restou demonstrada a contratação do seguro 

da carga saqueada, bem como que a perda das mercadorias foi 

decorrente de caso fortuito ou força maior. Acerca da alegação de que 

não restou demonstrada a contratação do seguro da carga saqueada, 

verifico que, ao contrário do que sustentou a parte requerida, a apólice de 

seguro vigente à época do sinistro abrange todos os bens e/ou 

mercadorias inerentes ao ramo de atividade do segurado e transportadas 

sob sua responsabilidade, conforme item 2. ÂMBITO GEOGRÁFICO E 

BENS SEGURADOS (fls. 77). Logo, improcede a alegação de que não teria 

operado a sub-rogação decorrente do pagamento da indenização. 

Também improcede a alegação da parte requerida de que o valor da 

indenização securitária sequer corresponde ao valor da nota fiscal (fls. 

101-vº), tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento da 

indenização securitária (fls. 108) conforme item 9. FRANQUIA da apólice 
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de seguro (fls. 78), a qual dispõe que o segurado participará dos 

respectivos prejuízos com o percentual de 5% (R$ 115.236,40 - 5% = R$ 

109.474,58). Registro que o valor dos produtos perdidos consta às fls. 

101, verso. Assim, tendo a parte autora ressarcido à empresa Anhambi os 

danos sofridos referentes à carga segurada, esta possui o direito de 

regresso, porquanto sub-roga-se em seu direito, consoante dispõe o art. 

786 do Código Civil, in verbis: “Art. 786. Paga a indenização, o segurador 

sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano.” Quanto à obrigação do 

transportador, o art. 749 do Código Civil dispõe que: “Art. 749. O 

transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as 

cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo 

ajustado ou previsto.” Ainda, o art. 750 do mesmo diploma legal dispõe 

acerca da responsabilidade do transportador: “Art. 750. A 

responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do 

conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, 

recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou 

depositada em juízo, se aquele não for encontrado.” Diante dos artigos 

supra, é possível aferir que o transportador possui obrigação de 

resultado, da qual resulta a obrigação de transportar a coisa incólume até 

o seu destino final, bem como a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta 

a comprovação do dano e que este se dê no curso do transporte para que 

seja imposto o dever de indenizar, ressalvadas as hipóteses em que 

comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado: (...) No caso dos autos, a parte requerida 

sustentou a ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do saque 

da carga por indígenas. Todavia, não há como excluir a responsabilidade 

do transportador pela perda das mercadorias, tendo em vista que o saque 

se deu em decorrência do tombamento do veículo, sendo certo que o 

acidente no percurso é fato que se encontra na margem de previsibilidade 

de risco que a empresa de transporte ordinariamente assume. E mais! 

Segundo afirmado pela própria parte ré às fls. 152, a causa do acidente 

foi a seguinte conduta: “Ocorre que no momento que o Preposto se 

abaixou para pegar a garrafa, o veículo colidiu com um outro buraco na 

via, o que fez com que ele fosse deslocado para a parte lateral da 

rodovia, permanecendo apenas ‘fora da pista’, sem qualquer prejuízo a 

carga e ao veículo. (...) Alguns minutos depois o veículo tombou (...)” Pelo 

que verifico, segundo a versão da própria parte ré, o que houve foi que o 

veículo saiu da pista por descuido do motorista, isso porque se a garrafa 

estivesse corretamente posicionada ele não necessitaria ter tirado os 

olhos da pista nem por um instante, e depois, provavelmente pelo 

afundamento dos eixos do lado direito, a projeção do centro de gravidade 

do veículo acabou se deslocando da superfície da carreta, vindo a tombar. 

Logo, há nexo causal entre o descuido do motorista na condução do 

veículo e o resultado ensejador da indenização. Na verdade, por mais que 

a parte ré tenta atribuir a defeitos na pista a causa do acidente, fato é que 

o motorista da transportadora não podia deixar nenhum objeto da cabine 

em condição potencialmente causadora de qualquer risco. É mais do que 

previsível que no trajeto de Tangará da Serra a Salvador (itinerário do 

frete) a carreta fosse passar por trepidações e/ou buracos, de modo que 

este fato não pode ser usado como excludente de responsabilidade pela 

parte requerida. Prosseguindo na análise do nexo causal, a pergunta que 

devemos fazer é: em última análise, se não tivesse havido falta de cuidado 

do motorista na condução do veículo de carga, o acidente e, 

consequentemente, a perda do produto transportado, teria ocorrido? 

Sendo a resposta negativa, como acredito ser, constatado estará, de 

forma irrefutável, o nexo causal entre a conduta e o resultado, por mais 

que outras concausas possam ter também contribuído para o evento. E 

mais. É do meu convencimento, e acredito ser também do conhecimento 

daqueles que trabalham no ramo de transporte, que eventual sinistro 

envolvendo um veículo que transporta qualquer produto e, em especial, 

produtos perecíveis, há grande possibilidade de saque da mercadoria se 

esta não for retirada a tempo do local, ou seja, trata-se de fato previsível 

ligado à organização do negócio explorado pela parte requerida, 

considerando o tempo que exerce suas atividades no mercado (desde 18 

de maio de 2006, conforme contrato social de constituição - fls. 147/149). 

Assim, concessa data venia, não há que se acolher a tese de que o 

saque das mercadorias em decorrência do tombamento do veículo 

caracteriza caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado: (...) Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus 

de comprovar uma das excludentes de responsabilidade, bem como que 

tomou medidas para preservar o bem transportado, ainda que a autoridade 

policial tenha informado que o patrulhamento da área não é de sua 

competência e sim da FUNAI, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser registrado que 

esta permaneceu inerte, quando intimada para especificar provas, 

conforme certidão de fls. 191. É verdade que outras pessoas podem ser 

também consideradas responsáveis pelo resultado final do evento, mas 

devo esclarecer que este feito não comporta ampliação de objeto com a 

introdução desta discussão, devendo a parte ré se valer do direito de 

regresso caso pretenda responsabilizar outros sujeitos envolvidos no 

episódio, como, por exemplo, os índios (responsáveis diretos do prejuízo) 

e a União, que talvez não tenha cumprido adequadamente sua atribuição 

ao não garantir a segurança necessária no local, impedindo a ação dos 

silvícolas. No que tange à alegação de existência de cláusula de dispensa 

do direito de regresso (17. DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO – fls. 

80-vº), verifico que razão não assiste à parte requerida mais uma vez, 

tendo em vista que não se pode concluir que a parte ré seja beneficiária 

da referida cláusula, porquanto não consta expressamente na apólice de 

seguro o nome ou a razão social da transportadora requerida, conforme 

item 15. RELAÇÃO DE TRANSPORTADORAS (fls. 80-vº). Destaco que o 

contrato de seguro, pela sua peculiaridade, não comporta interpretação 

ampliativa, de modo que, se nenhuma transportadora consta no rol do item 

15, ninguém poderá suscitar em seu favor a dispensa do direito de 

regresso, estando neste mesmo sentido o art. 760 do Código Civil. (...) 

Quanto ao seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de 

cargas (RCTR-C) a que faz referência o art. 13, da Lei nº 11.442/07, 

entendo que este não se confunde com o seguro de cargas nacionais. 

Isso porque, o seguro de responsabilidade civil do transportador 

rodoviário de cargas (RCTR-C) tem o objetivo de cobrir colisão, 

capotagem, abalroamento, incêndio ou explosão do veículo transportador, 

enquanto que o seguro de cargas nacionais tem o objetivo de cobrir um 

grande número de riscos, não necessariamente relacionados ao veículo 

transportador, como o que ocorreu no caso dos autos, qual seja, o saque 

das mercadorias após tombamento do veículo. Portanto, a contratação de 

seguro da carga feito pela Anhambi Alimentos Norte Ltda, contratante do 

serviço de transporte, não afasta o direito de regresso postulado pela 

seguradora. Diante disso, considerando que restou configurado o nexo 

causal entre a conduta do transportador e os danos havidos na carga 

segurada pela parte autora, cabendo ressaltar que a parte requerida não 

comprovou qualquer das excludentes de responsabilidade, a medida que 

se impõe é a procedência da ação, devendo ser condenada ao pagamento 

do valor comprovadamente despendido pela parte autora com a 

indenização securitária no valor de R$ 112.106,38, conforme documentos 

de fls. 108 e fls. 184/185. Aliás, à vista destes documentos, concluo que 

improcede a irresignação da parte ré quanto ao valor pretendido pela parte 

autora, já que documentalmente provado todo o prejuízo experimentado 

(R$ 109.474,58 – fls. 108, acrescido de R$ 2.631,80 – fls. 184/185).” Em 

epítome, irresignam-se os apelantes, um com a sentença de procedência, 

outro com a incidência de juros do valor a ser ressarcido. O recorrente 

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME sustenta que inexiste os requisitos 

essenciais para a sub-rogação diante da ausência de juntada de contrato 

original que possibilitasse identificar a contratação por parte da empresa 

ANHAMBI com a seguradora. A tese não mercê respaldo. A apólice de 

seguro entre a apelante ACE SEGURADORA S.A e a empresa ANHAMBI 

ALIMENTOS NORTE LTDA foi juntada sob ID. Num. 23627972 - Pág. 5. O 

direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da 

existência da cobertura contratual securitária e do pagamento 

efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos. Logo, 

improcede a alegação de que não teria operado a sub-rogação decorrente 

do pagamento da indenização por ausência de contrato ou dissonância do 

valor pago e a nota fiscal. Cumpre ratificar quanto a diferença de valores 

que tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento da 

indenização securitária Num. ID. (23627980 - Pág. 3) conforme item 9. 

FRANQUIA da apólice de seguro (ID. Num. 23627972 - Pág. 7), a qual 

dispõe que o segurado participará dos respectivos prejuízos com o 

percentual de 5% (R$ 115.236,40 - 5% = R$ 109.474,58). Registro que o 

valor dos produtos perdidos consta sob ID. Num. 23627978 - Pág. 10. As 

lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) 

ensinam que: “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus 

da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe 

provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma 
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pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a 

exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas 

ou modificativas”. Outrossim, incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Ou seja, a 

transportadora em seu mister probatório não demonstrou que não houve 

regular pactuação da sub-rogação e que o valor pago foi desacertado. 

Neste sentido: “AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE SECURITÁRIA. 

AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA POR OUTROS ELEMENTOS 

CONSTANTES DOS AUTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE ACERCA DA CULPA PELO EVENTO DANOSO. 

VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE EM NOTA FISCAL 

EMITIDA POR EMPRESA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I - A juntada da 

apólice afigura-se prescindível para a propositura da ação de regresso em 

que a seguradora objetiva o ressarcimento dos valores por ela 

despendidos para o conserto do veículo segurado quando houver nos 

autos elementos capazes de comprovar a existência da alegada relação 

securitária, razão pela qual não há falar, nessa hipótese, em ilegitimidade 

ativa ad causam. II - Consoante remansosa jurisprudência, o boletim de 

ocorrência firmado pela autoridade competente detém presunção relativa 

(juris tantum) de veracidade e, por conseguinte, somente pode ser 

desconstituído por provas robustas em sentido contrário, razão pela qual, 

inexistindo elementos hábeis a derruir o seu teor, inarredável se mostra o 

reconhecimento da culpa do condutor apontado naquele documento como 

o causador do evento danoso. III - Se a nota fiscal apresentada nos autos 

de ação de regresso indica de forma clara e inequívoca o conserto do 

veículo segurado e os valores suportados em face da cobertura 

securitária, deve-ser ter este documento como base para a fixação do 

montante da condenação indenizatória, sobretudo quando não houver 

nenhuma insurgência quanto à idoneidade da empresa que o emitiu, além 

do que, como é sabido, não teria a seguradora interesse em desembolsar 

quantia superior àquela efetivamente devida para depois buscar o seu 

ressarcimento.” (TJ-SC - Apelação Cível AC 20100321053 SC 

2010.032105-3 (Acórdão) (TJ-SC) - Jurisprudência•Data de publicação: 

17/07/2013) Quanto a acusação de juntada ilegal de documentos velhos, 

neste ponto, é forçoso salientar que é imprescindível para a formação da 

convicção do magistrado a existência ou ausência da prova nos autos, 

outrossim, este escopo toma grande parte do Código de Processo Civil, e, 

em essência, a investigação e apreciação do arcabouço probatório são os 

objetivos primordiais do processo, especialmente na fase de 

conhecimento. Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade 

substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que 

diverge da verdade formal, até então intrínseca a ceara cível. Segundo a 

distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda: “A verdade formal, ao 

contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente 

apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. 

“Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de 

processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976). É atual a 

posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que 

cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo 

real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar 

pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do 

processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e 

sim a verdade real. A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da 

juntada de novos documentos em sede recursal: “JUNTADA DE NOVOS 

DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E 

PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - 

Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, 

desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que 

seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a 

busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte 

autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a 

entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do 

procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos 

rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu 

tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo 

assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a 

nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se 

falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta 

comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se 

admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária 

observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme 

previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - 

Data de publicação: 19/12/2016). A respeito da suposta ocorrência de 

caso fortuito e força maior, a produção de prova realizada restou assente 

de que houve culpa da transportadora apelante, senão vejamos o trecho 

da sentença: “No caso dos autos, a parte requerida sustentou a 

ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do saque da carga 

por indígenas. Todavia, não há como excluir a responsabilidade do 

transportador pela perda das mercadorias, tendo em vista que o saque se 

deu em decorrência do tombamento do veículo, sendo certo que o 

acidente no percurso é fato que se encontra na margem de previsibilidade 

de risco que a empresa de transporte ordinariamente assume. E mais! 

Segundo afirmado pela própria parte ré às fls. 152, a causa do acidente 

foi a seguinte conduta: “Ocorre que no momento que o Preposto se 

abaixou para pegar a garrafa, o veículo colidiu com um outro buraco na 

via, o que fez com que ele fosse deslocado para a parte lateral da 

rodovia, permanecendo apenas ‘fora da pista’, sem qualquer prejuízo a 

carga e ao veículo. (...) Alguns minutos depois o veículo tombou (...)” Pelo 

que verifico, segundo a versão da própria parte ré, o que houve foi que o 

veículo saiu da pista por descuido do motorista, isso porque se a garrafa 

estivesse corretamente posicionada ele não necessitaria ter tirado os 

olhos da pista nem por um instante, e depois, provavelmente pelo 

afundamento dos eixos do lado direito, a projeção do centro de gravidade 

do veículo acabou se deslocando da superfície da carreta, vindo a tombar. 

Logo, há nexo causal entre o descuido do motorista na condução do 

veículo e o resultado ensejador da indenização. Na verdade, por mais que 

a parte ré tenta atribuir a defeitos na pista a causa do acidente, fato é que 

o motorista da transportadora não podia deixar nenhum objeto da cabine 

em condição potencialmente causadora de qualquer risco. É mais do que 

previsível que no trajeto de Tangará da Serra a Salvador (itinerário do 

frete) a carreta fosse passar por trepidações e/ou buracos, de modo que 

este fato não pode ser usado como excludente de responsabilidade pela 

parte requerida. Prosseguindo na análise do nexo causal, a pergunta que 

devemos fazer é: em última análise, se não tivesse havido falta de cuidado 

do motorista na condução do veículo de carga, o acidente e, 

consequentemente, a perda do produto transportado, teria ocorrido? 

Sendo a resposta negativa, como acredito ser, constatado estará, de 

forma irrefutável, o nexo causal entre a conduta e o resultado, por mais 

que outras concausas possam ter também contribuído para o evento. E 

mais. É do meu convencimento, e acredito ser também do conhecimento 

daqueles que trabalham no ramo de transporte, que eventual sinistro 

envolvendo um veículo que transporta qualquer produto e, em especial, 

produtos perecíveis, há grande possibilidade de saque da mercadoria se 

esta não for retirada a tempo do local, ou seja, trata-se de fato previsível 

ligado à organização do negócio explorado pela parte requerida, 

considerando o tempo que exerce suas atividades no mercado (desde 18 

de maio de 2006, conforme contrato social de constituição - fls. 147/149).” 

Assim, concessa data venia, não há que se acolher a tese de que o 

saque das mercadorias em decorrência do tombamento do veículo 

caracteriza caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado: Em sede recursal a transportadora apelante não trouxe 

nenhum novo elemento que pudesse desconstituir a conclusão extraída 

após a fase de conhecimento e produção probandi ou seja, de que seu 

preposto não participou/contribuiu para o evento danoso ensejador do 

acionamento da apólice. Ademais, capotamentos, colisões, derrapagens, 

perda de controle em pista molhada, etc. são fatos previsíveis e 

relacionado ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela 

transportadora, motivo pelo qual não se configura o caso fortuito ou força 

maior. Por fim, a seguradora apelante requer a reforma da sentença 

somente para determinar a incidência dos juros a partir do desembolso e 

não da citação. O pleito não merece respaldo. Os juros de mora devem 

incidir desde a citação conforme art. 405 do Código Civil e súmula 163 do 

STF, portanto, irretocável qualquer modificação na sentença. Dessa 

forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou 

o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, 

cuja fundamentação entendo estar correta e me filio. A função 

constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal 

modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos 

magistrados de primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a decisão “a 
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quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se 

novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o 

mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal 

Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão 

que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de 

decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, 

Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo os apelantes 

demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto 

posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de 

manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para 

baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de 

estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho. = r e l a t o r =

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0011212-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME (APELANTE)

ACE SEGURADORA S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT20716-A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (APELADO)

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT20716-A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO)

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – 

INOCORRÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – 

JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO – IMPERTINÊNCIA - RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - O direito de regresso, no caso 

concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura 

contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que 

indubitavelmente foi encartado nos autos. 2 - “Admite-se a apresentação 

de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam 

indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o 

contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela 

verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. 

Precedentes do STJ e deste Sodalício. - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - 

Data de publicação: 19/12/2016). 3 - Capotamentos, colisões, 

derrapagens, perda de controle em pista molhada, etc. são fatos 

previsíveis e relacionado ao risco da atividade empresarial desenvolvida 

pela transportadora, motivo pelo qual não se configura o caso fortuito ou 

força maior. 4 - Os juros de mora devem incidir desde a citação conforme 

art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF, portanto, irretocável 

qualquer modificação na sentença. 5 - “O critério para distinguir a qual das 

partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da 

própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, 

quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e 

quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as 

condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. 

Saraiva, págs. 346/347). 6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Vistos etc. 

Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0011212-74.2017.8.11.0055 

interpostos por ambos litigantes contra sentença proferida na “AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO PELO RITO COMUM” 

ajuizada originalmente por ACE SEGURADORA S.A. em face de GERACAO 

TRANSPORTES LTDA - ME perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra- MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 

23629967 o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado na 

inicial para condenar a parte requerida GERACAO TRANSPORTES LTDA - 

ME a título de ressarcimento, ao pagamento da quantia de R$ 112.106,38 

(cento e doze mil, cento e seis reais e trinta e oito centavos), devendo 

esta importância ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação, e, a título de 

sucumbência, condenou a parte requerida GERACAO TRANSPORTES 

LTDA a pagar por inteiro as custas e despesas processuais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da 

condenação com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, e, 

por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suma, aduz o recorrente 

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME em seus argumentos colacionados 

sob ID. Num. 23629975 ausência de requisitos essenciais para a 

sub-rogação, com fundamento no art. 786 do Código Civil, uma vez que 

inexiste nos autos contrato original que possibilitasse identificar a 

contratação por parte da empresa ANHAMBI com a seguradora, mas tão 

somente contrato genérico; que o comprovante de pagamento não é 

capaz de se vincular ao sinistro ocorrido; que há diferença entre o valor 

pago e a nota fiscal; que ocorreu juntada ilegal de documentos velhos; 

ocorrência de caso fortuito e força maior que é caso de excludente de 

responsabilidade. Em síntese sustenta o apelante ACE SEGURADORA 

S.A. sob ID. Num. 23629981 necessidade de reforma da r. sentença, 

apenas para determinar a incidência dos juros a partir do desembolso, no 

caso, do pagamento da indenização securitária, nos termos das razoes 

expostas. Contrarrazões apresentada pelas partes, pugnando pelo 

desprovimento dos recursos (ID 23629984 e 23629985). Síntese 

necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao 

relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto 

a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de 

temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou 

apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se 

tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas 

repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). 

Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente 

recurso: “(...) Trata-se de ação de cobrança objetivando o recebimento da 

importância de R$ 112.106,38, referente à indenização securitária que a 

parte autora pagou à Anhambi Alimentos Norte Ltda, em razão da perda de 

1650 caixas de CCF peito pacote (17kg), em um acidente de trânsito 

ocorrido na BR 070, no Município de Primavera do Leste – MT, envolvendo 

o veículo da parte requerida, a qual foi contratada para realizar o 

transporte das mercadorias. Analisando os autos, verifico que os pontos 

controvertidos da presente demanda envolvem a ausência de 

responsabilidade da parte requerida pelo pagamento do dano causado, 

sob o argumento de que não restou demonstrada a contratação do seguro 

da carga saqueada, bem como que a perda das mercadorias foi 

decorrente de caso fortuito ou força maior. Acerca da alegação de que 

não restou demonstrada a contratação do seguro da carga saqueada, 

verifico que, ao contrário do que sustentou a parte requerida, a apólice de 

seguro vigente à época do sinistro abrange todos os bens e/ou 

mercadorias inerentes ao ramo de atividade do segurado e transportadas 

sob sua responsabilidade, conforme item 2. ÂMBITO GEOGRÁFICO E 

BENS SEGURADOS (fls. 77). Logo, improcede a alegação de que não teria 

operado a sub-rogação decorrente do pagamento da indenização. 

Também improcede a alegação da parte requerida de que o valor da 

indenização securitária sequer corresponde ao valor da nota fiscal (fls. 

101-vº), tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento da 

indenização securitária (fls. 108) conforme item 9. FRANQUIA da apólice 

de seguro (fls. 78), a qual dispõe que o segurado participará dos 

respectivos prejuízos com o percentual de 5% (R$ 115.236,40 - 5% = R$ 

109.474,58). Registro que o valor dos produtos perdidos consta às fls. 

101, verso. Assim, tendo a parte autora ressarcido à empresa Anhambi os 

danos sofridos referentes à carga segurada, esta possui o direito de 

regresso, porquanto sub-roga-se em seu direito, consoante dispõe o art. 

786 do Código Civil, in verbis: “Art. 786. Paga a indenização, o segurador 

sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano.” Quanto à obrigação do 

transportador, o art. 749 do Código Civil dispõe que: “Art. 749. O 

transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as 

cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo 

ajustado ou previsto.” Ainda, o art. 750 do mesmo diploma legal dispõe 

acerca da responsabilidade do transportador: “Art. 750. A 

responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do 

conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, 

recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou 

depositada em juízo, se aquele não for encontrado.” Diante dos artigos 
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supra, é possível aferir que o transportador possui obrigação de 

resultado, da qual resulta a obrigação de transportar a coisa incólume até 

o seu destino final, bem como a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta 

a comprovação do dano e que este se dê no curso do transporte para que 

seja imposto o dever de indenizar, ressalvadas as hipóteses em que 

comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado: (...) No caso dos autos, a parte requerida 

sustentou a ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do saque 

da carga por indígenas. Todavia, não há como excluir a responsabilidade 

do transportador pela perda das mercadorias, tendo em vista que o saque 

se deu em decorrência do tombamento do veículo, sendo certo que o 

acidente no percurso é fato que se encontra na margem de previsibilidade 

de risco que a empresa de transporte ordinariamente assume. E mais! 

Segundo afirmado pela própria parte ré às fls. 152, a causa do acidente 

foi a seguinte conduta: “Ocorre que no momento que o Preposto se 

abaixou para pegar a garrafa, o veículo colidiu com um outro buraco na 

via, o que fez com que ele fosse deslocado para a parte lateral da 

rodovia, permanecendo apenas ‘fora da pista’, sem qualquer prejuízo a 

carga e ao veículo. (...) Alguns minutos depois o veículo tombou (...)” Pelo 

que verifico, segundo a versão da própria parte ré, o que houve foi que o 

veículo saiu da pista por descuido do motorista, isso porque se a garrafa 

estivesse corretamente posicionada ele não necessitaria ter tirado os 

olhos da pista nem por um instante, e depois, provavelmente pelo 

afundamento dos eixos do lado direito, a projeção do centro de gravidade 

do veículo acabou se deslocando da superfície da carreta, vindo a tombar. 

Logo, há nexo causal entre o descuido do motorista na condução do 

veículo e o resultado ensejador da indenização. Na verdade, por mais que 

a parte ré tenta atribuir a defeitos na pista a causa do acidente, fato é que 

o motorista da transportadora não podia deixar nenhum objeto da cabine 

em condição potencialmente causadora de qualquer risco. É mais do que 

previsível que no trajeto de Tangará da Serra a Salvador (itinerário do 

frete) a carreta fosse passar por trepidações e/ou buracos, de modo que 

este fato não pode ser usado como excludente de responsabilidade pela 

parte requerida. Prosseguindo na análise do nexo causal, a pergunta que 

devemos fazer é: em última análise, se não tivesse havido falta de cuidado 

do motorista na condução do veículo de carga, o acidente e, 

consequentemente, a perda do produto transportado, teria ocorrido? 

Sendo a resposta negativa, como acredito ser, constatado estará, de 

forma irrefutável, o nexo causal entre a conduta e o resultado, por mais 

que outras concausas possam ter também contribuído para o evento. E 

mais. É do meu convencimento, e acredito ser também do conhecimento 

daqueles que trabalham no ramo de transporte, que eventual sinistro 

envolvendo um veículo que transporta qualquer produto e, em especial, 

produtos perecíveis, há grande possibilidade de saque da mercadoria se 

esta não for retirada a tempo do local, ou seja, trata-se de fato previsível 

ligado à organização do negócio explorado pela parte requerida, 

considerando o tempo que exerce suas atividades no mercado (desde 18 

de maio de 2006, conforme contrato social de constituição - fls. 147/149). 

Assim, concessa data venia, não há que se acolher a tese de que o 

saque das mercadorias em decorrência do tombamento do veículo 

caracteriza caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado: (...) Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus 

de comprovar uma das excludentes de responsabilidade, bem como que 

tomou medidas para preservar o bem transportado, ainda que a autoridade 

policial tenha informado que o patrulhamento da área não é de sua 

competência e sim da FUNAI, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser registrado que 

esta permaneceu inerte, quando intimada para especificar provas, 

conforme certidão de fls. 191. É verdade que outras pessoas podem ser 

também consideradas responsáveis pelo resultado final do evento, mas 

devo esclarecer que este feito não comporta ampliação de objeto com a 

introdução desta discussão, devendo a parte ré se valer do direito de 

regresso caso pretenda responsabilizar outros sujeitos envolvidos no 

episódio, como, por exemplo, os índios (responsáveis diretos do prejuízo) 

e a União, que talvez não tenha cumprido adequadamente sua atribuição 

ao não garantir a segurança necessária no local, impedindo a ação dos 

silvícolas. No que tange à alegação de existência de cláusula de dispensa 

do direito de regresso (17. DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO – fls. 

80-vº), verifico que razão não assiste à parte requerida mais uma vez, 

tendo em vista que não se pode concluir que a parte ré seja beneficiária 

da referida cláusula, porquanto não consta expressamente na apólice de 

seguro o nome ou a razão social da transportadora requerida, conforme 

item 15. RELAÇÃO DE TRANSPORTADORAS (fls. 80-vº). Destaco que o 

contrato de seguro, pela sua peculiaridade, não comporta interpretação 

ampliativa, de modo que, se nenhuma transportadora consta no rol do item 

15, ninguém poderá suscitar em seu favor a dispensa do direito de 

regresso, estando neste mesmo sentido o art. 760 do Código Civil. (...) 

Quanto ao seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de 

cargas (RCTR-C) a que faz referência o art. 13, da Lei nº 11.442/07, 

entendo que este não se confunde com o seguro de cargas nacionais. 

Isso porque, o seguro de responsabilidade civil do transportador 

rodoviário de cargas (RCTR-C) tem o objetivo de cobrir colisão, 

capotagem, abalroamento, incêndio ou explosão do veículo transportador, 

enquanto que o seguro de cargas nacionais tem o objetivo de cobrir um 

grande número de riscos, não necessariamente relacionados ao veículo 

transportador, como o que ocorreu no caso dos autos, qual seja, o saque 

das mercadorias após tombamento do veículo. Portanto, a contratação de 

seguro da carga feito pela Anhambi Alimentos Norte Ltda, contratante do 

serviço de transporte, não afasta o direito de regresso postulado pela 

seguradora. Diante disso, considerando que restou configurado o nexo 

causal entre a conduta do transportador e os danos havidos na carga 

segurada pela parte autora, cabendo ressaltar que a parte requerida não 

comprovou qualquer das excludentes de responsabilidade, a medida que 

se impõe é a procedência da ação, devendo ser condenada ao pagamento 

do valor comprovadamente despendido pela parte autora com a 

indenização securitária no valor de R$ 112.106,38, conforme documentos 

de fls. 108 e fls. 184/185. Aliás, à vista destes documentos, concluo que 

improcede a irresignação da parte ré quanto ao valor pretendido pela parte 

autora, já que documentalmente provado todo o prejuízo experimentado 

(R$ 109.474,58 – fls. 108, acrescido de R$ 2.631,80 – fls. 184/185).” Em 

epítome, irresignam-se os apelantes, um com a sentença de procedência, 

outro com a incidência de juros do valor a ser ressarcido. O recorrente 

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME sustenta que inexiste os requisitos 

essenciais para a sub-rogação diante da ausência de juntada de contrato 

original que possibilitasse identificar a contratação por parte da empresa 

ANHAMBI com a seguradora. A tese não mercê respaldo. A apólice de 

seguro entre a apelante ACE SEGURADORA S.A e a empresa ANHAMBI 

ALIMENTOS NORTE LTDA foi juntada sob ID. Num. 23627972 - Pág. 5. O 

direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da 

existência da cobertura contratual securitária e do pagamento 

efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos. Logo, 

improcede a alegação de que não teria operado a sub-rogação decorrente 

do pagamento da indenização por ausência de contrato ou dissonância do 

valor pago e a nota fiscal. Cumpre ratificar quanto a diferença de valores 

que tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento da 

indenização securitária Num. ID. (23627980 - Pág. 3) conforme item 9. 

FRANQUIA da apólice de seguro (ID. Num. 23627972 - Pág. 7), a qual 

dispõe que o segurado participará dos respectivos prejuízos com o 

percentual de 5% (R$ 115.236,40 - 5% = R$ 109.474,58). Registro que o 

valor dos produtos perdidos consta sob ID. Num. 23627978 - Pág. 10. As 

lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) 

ensinam que: “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus 

da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe 

provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma 

pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a 

exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas 

ou modificativas”. Outrossim, incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Ou seja, a 

transportadora em seu mister probatório não demonstrou que não houve 

regular pactuação da sub-rogação e que o valor pago foi desacertado. 

Neste sentido: “AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE SECURITÁRIA. 

AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA POR OUTROS ELEMENTOS 

CONSTANTES DOS AUTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE ACERCA DA CULPA PELO EVENTO DANOSO. 

VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE EM NOTA FISCAL 

EMITIDA POR EMPRESA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I - A juntada da 

apólice afigura-se prescindível para a propositura da ação de regresso em 

que a seguradora objetiva o ressarcimento dos valores por ela 

despendidos para o conserto do veículo segurado quando houver nos 

autos elementos capazes de comprovar a existência da alegada relação 
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securitária, razão pela qual não há falar, nessa hipótese, em ilegitimidade 

ativa ad causam. II - Consoante remansosa jurisprudência, o boletim de 

ocorrência firmado pela autoridade competente detém presunção relativa 

(juris tantum) de veracidade e, por conseguinte, somente pode ser 

desconstituído por provas robustas em sentido contrário, razão pela qual, 

inexistindo elementos hábeis a derruir o seu teor, inarredável se mostra o 

reconhecimento da culpa do condutor apontado naquele documento como 

o causador do evento danoso. III - Se a nota fiscal apresentada nos autos 

de ação de regresso indica de forma clara e inequívoca o conserto do 

veículo segurado e os valores suportados em face da cobertura 

securitária, deve-ser ter este documento como base para a fixação do 

montante da condenação indenizatória, sobretudo quando não houver 

nenhuma insurgência quanto à idoneidade da empresa que o emitiu, além 

do que, como é sabido, não teria a seguradora interesse em desembolsar 

quantia superior àquela efetivamente devida para depois buscar o seu 

ressarcimento.” (TJ-SC - Apelação Cível AC 20100321053 SC 

2010.032105-3 (Acórdão) (TJ-SC) - Jurisprudência•Data de publicação: 

17/07/2013) Quanto a acusação de juntada ilegal de documentos velhos, 

neste ponto, é forçoso salientar que é imprescindível para a formação da 

convicção do magistrado a existência ou ausência da prova nos autos, 

outrossim, este escopo toma grande parte do Código de Processo Civil, e, 

em essência, a investigação e apreciação do arcabouço probatório são os 

objetivos primordiais do processo, especialmente na fase de 

conhecimento. Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade 

substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que 

diverge da verdade formal, até então intrínseca a ceara cível. Segundo a 

distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda: “A verdade formal, ao 

contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente 

apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. 

“Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de 

processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976). É atual a 

posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que 

cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo 

real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar 

pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do 

processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e 

sim a verdade real. A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da 

juntada de novos documentos em sede recursal: “JUNTADA DE NOVOS 

DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E 

PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - 

Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, 

desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que 

seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a 

busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte 

autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a 

entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do 

procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos 

rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu 

tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo 

assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a 

nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se 

falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta 

comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se 

admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária 

observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme 

previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - 

Data de publicação: 19/12/2016). A respeito da suposta ocorrência de 

caso fortuito e força maior, a produção de prova realizada restou assente 

de que houve culpa da transportadora apelante, senão vejamos o trecho 

da sentença: “No caso dos autos, a parte requerida sustentou a 

ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do saque da carga 

por indígenas. Todavia, não há como excluir a responsabilidade do 

transportador pela perda das mercadorias, tendo em vista que o saque se 

deu em decorrência do tombamento do veículo, sendo certo que o 

acidente no percurso é fato que se encontra na margem de previsibilidade 

de risco que a empresa de transporte ordinariamente assume. E mais! 

Segundo afirmado pela própria parte ré às fls. 152, a causa do acidente 

foi a seguinte conduta: “Ocorre que no momento que o Preposto se 

abaixou para pegar a garrafa, o veículo colidiu com um outro buraco na 

via, o que fez com que ele fosse deslocado para a parte lateral da 

rodovia, permanecendo apenas ‘fora da pista’, sem qualquer prejuízo a 

carga e ao veículo. (...) Alguns minutos depois o veículo tombou (...)” Pelo 

que verifico, segundo a versão da própria parte ré, o que houve foi que o 

veículo saiu da pista por descuido do motorista, isso porque se a garrafa 

estivesse corretamente posicionada ele não necessitaria ter tirado os 

olhos da pista nem por um instante, e depois, provavelmente pelo 

afundamento dos eixos do lado direito, a projeção do centro de gravidade 

do veículo acabou se deslocando da superfície da carreta, vindo a tombar. 

Logo, há nexo causal entre o descuido do motorista na condução do 

veículo e o resultado ensejador da indenização. Na verdade, por mais que 

a parte ré tenta atribuir a defeitos na pista a causa do acidente, fato é que 

o motorista da transportadora não podia deixar nenhum objeto da cabine 

em condição potencialmente causadora de qualquer risco. É mais do que 

previsível que no trajeto de Tangará da Serra a Salvador (itinerário do 

frete) a carreta fosse passar por trepidações e/ou buracos, de modo que 

este fato não pode ser usado como excludente de responsabilidade pela 

parte requerida. Prosseguindo na análise do nexo causal, a pergunta que 

devemos fazer é: em última análise, se não tivesse havido falta de cuidado 

do motorista na condução do veículo de carga, o acidente e, 

consequentemente, a perda do produto transportado, teria ocorrido? 

Sendo a resposta negativa, como acredito ser, constatado estará, de 

forma irrefutável, o nexo causal entre a conduta e o resultado, por mais 

que outras concausas possam ter também contribuído para o evento. E 

mais. É do meu convencimento, e acredito ser também do conhecimento 

daqueles que trabalham no ramo de transporte, que eventual sinistro 

envolvendo um veículo que transporta qualquer produto e, em especial, 

produtos perecíveis, há grande possibilidade de saque da mercadoria se 

esta não for retirada a tempo do local, ou seja, trata-se de fato previsível 

ligado à organização do negócio explorado pela parte requerida, 

considerando o tempo que exerce suas atividades no mercado (desde 18 

de maio de 2006, conforme contrato social de constituição - fls. 147/149).” 

Assim, concessa data venia, não há que se acolher a tese de que o 

saque das mercadorias em decorrência do tombamento do veículo 

caracteriza caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado: Em sede recursal a transportadora apelante não trouxe 

nenhum novo elemento que pudesse desconstituir a conclusão extraída 

após a fase de conhecimento e produção probandi ou seja, de que seu 

preposto não participou/contribuiu para o evento danoso ensejador do 

acionamento da apólice. Ademais, capotamentos, colisões, derrapagens, 

perda de controle em pista molhada, etc. são fatos previsíveis e 

relacionado ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela 

transportadora, motivo pelo qual não se configura o caso fortuito ou força 

maior. Por fim, a seguradora apelante requer a reforma da sentença 

somente para determinar a incidência dos juros a partir do desembolso e 

não da citação. O pleito não merece respaldo. Os juros de mora devem 

incidir desde a citação conforme art. 405 do Código Civil e súmula 163 do 

STF, portanto, irretocável qualquer modificação na sentença. Dessa 

forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou 

o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, 

cuja fundamentação entendo estar correta e me filio. A função 

constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal 

modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos 

magistrados de primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a decisão “a 

quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se 

novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o 

mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal 

Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão 

que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de 

decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, 

Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo os apelantes 

demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto 

posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de 

manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para 

baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de 

estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho. = r e l a t o r =

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0009473-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (APELANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA LUZIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (APELADO)

Outros Interessados:

RICARDO A. TOTTI E CIA. LTDA. ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Com esses fundamentos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO, termos da 

fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro 

os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da ação. Publique-se 

para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem 

qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. 

Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r =

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003776-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICEL S/A (APELANTE)

CLARO S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118-O (ADVOGADO)

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRAZZANI (APELADO)

DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZZANI (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT4284-O (ADVOGADO)

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AÇÃO 

RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– NÃO VERIFICADO – PROTOCOLO TEMPESTIVO DA IMPUGNAÇÃO AO 

LAUDO PERICIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DEFERIDO A TÍTULO DE 

ALUGUEL EXCESSIVO – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 - O magistrado fundamentou, devidamente em seu 

convencimento o porquê em fixar o valor do aluguel no montante 

combatido, motivo pelo qual não ocorreu ausência de fundamentação. 2 – 

“O não pagamento da guia de materialização, dentro do prazo de seu 

vencimento, acarretará o cancelamento do respectivo ato processual feito 

através do PEA. 2. Incumbindo a parte comprovar que materializou o 

documento, efetuando o pagamento da correspondente taxa, prescrita no 

Provimento 26/14-CM, não comprovando a pratica do ato, égide da 

preclusão, a sentença deve ser mantida já que dentro do figurino jurídico 

pertinente a matéria.” (STJ - REsp 1686019 – Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE - Data da Publicação: 14/09/2017). 3 - “AUSÊNCIA DE 

RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou 

qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data 

de publicação: 30/06/2017). 4 - “O critério para distinguir a qual das partes 

incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria 

afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem 

apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem 

fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições 

impeditivas ou modificativas”. 5 - Não há que se falar em nulidade da 

sentença por indeferimento da produção de nova perícia, por cerceamento 

de defesa, por ausência de motivação, uma vez que cumpridos todos os 

ditames legais pertinentes ao devido processo legal. Ademais, o valor 

arbitrado se mostra condizente com a conjuntura imobiliária e comercial da 

cidade, conforme bem explanado pelo magistrado de piso. Vistos etc. 

Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0003776-24.2016.8.11.0015 

interposto por CLARO S.A. e AMERICEL S/A contra sentença proferida 

nos “AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL” ajuizados 

originalmente pelos próprios apelante em face de DARCI PEDRAZZANI e 

DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZZANI perante a 3ª Vara Cível da Comarca 

de Sinop - MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 23547483 o 

magistrado de piso julgou procedente a ação renovatória, para renovar o 

contrato de locação comercial entre as partes, com o prazo de 05 anos, a 

partir de 01/10/2016 até 30/09/2021, mediante aluguel mensal de R$ 

8.170,00 (oito mil cento e setenta reais), reajustado anualmente, no mês de 

outubro, pelo IGPM, mantendo-se as demais cláusulas do contrato anterior, 

devendo as apelante/requerentes pagarem a diferença em uma única 

parcela, corrigida monetariamente a partir de cada data que deveria ter 

realizado os pagamentos dos aluguéis do contrato ora renovado, art. 73 

da LI, e mais juros de mora, a partir do término do prazo de 15 dias para o 

cumprimento do julgado, e, considerando que as partes foram vencidas e 

vencedoras, condenou-as nas custas processuais pró-rata e em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficando 

50% sob a responsabilidade das apelante/requerentes e 50% sob a 

responsabilidade dos apelado/requeridos com fundamento no art. 85, §§ 

8º e 14, do NCPC. Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos 

colacionados sob ID. Num. 23547512 cerceamento de defesa uma vez que 

em sentença não fundamentou o motivo pelo qual foi arbitrado valor 

diverso do pactuado em contrato; que os laudos periciais que apuraram o 

valor a ser cobrado a título de aluguel foram impugnados; que o valor 

fixado a título de aluguel é exorbitante. Contrarrazões sob ID. Num. 

23547537. Síntese necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a 

merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, 

que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar 

(inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão 

monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, 

mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 

1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de 

resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de 

competência (artigo 947). Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria 

pertinente ao presente recurso: “(...) Trata-se de ação renovatória de 

aluguel proposta por Claro S.A. e Americel S.A. contra Darci Pedrazzani e 

Dirce Salete Martini Pedrazzani. Inicialmente, cumpre anotar que não há 

necessidade da produção de outras provas, pois suficientes os 

documentos já apresentados pelas partes na inicial e na contestação, 

comportando julgamento antecipado do pedido e, consequentemente, do 

mérito (art. 355, inciso I, do CPC). Conforme se depreende dos autos, a 

lide entre as partes baseia-se em três pontos: A possibilidade ou não de 

as requerentes renovarem o contrato, e, em sendo procedente a 

renovação, qual o valor do aluguel, e, em sendo improcedente a 

renovação, qual o valor de eventual indenização por perdas e danos. Os 

requeridos aduzem em sua contestação, fls. 509/529, que a cláusula 3.2 

do contrato de locação, fls. 57/59, prevê a renovação automática “desde 

que nenhuma das partes comunique por escrito a outra a desistência do 

direito à renovação automática antes do prazo máximo de 210 dias 

anteriores ao término do contrato”. Nas locações não residenciais, locador 

e locatário têm ampla liberdade para a fixação do período de vigência da 

locação. Porém, se o contrato for celebrado por prazo igual ou superior a 

5 (cinco) anos, ou a soma dos contratos firmados alcançarem referido 

quinquênio, o locatário que preencher os demais requisitos legais tem o 

direito de obter a renovação compulsória da locação, independentemente 

da vontade do locador. É o que dispõe o art. 51 da lei 8.245/91: Art. 51. 

Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o 

contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo 

determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos 

prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o 

locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo 

mínimo e ininterrupto de três anos. Compulsando os autos, verifico às fls. 

57/59, que as partes litigantes celebraram contrato escrito e com prazo 

determinado de cinco anos (60 meses), enquanto que o documento de fls. 

61 demonstra que a requerente Claro S/A inauguraria a exploração do 

comércio em 01/02/2012, “tendo como atividade principal a 

comercialização de aparelhos móveis celulares e seus respectivos 

acessórios, assistência técnica, prestação de serviços de telefonia móvel 

pessoal, inserção de créditos pré pagos, bem como a comercialização de 

cartões pré pagos, seja em meio físico ou eletrônico”, fls. 74, fatos 

incontroversos nos presentes autos. Ora, se as requerentes cumpriram 

os rígidos requisitos constantes nos incisos do art. 51 da lei 8.245/91, 

configurado está o seu direito à renovação do contrato de locação, por 

igual período, não havendo que se falar no encerramento do contrato pelo 

simples motivo de que o art. 45 da referida Lei dispõe que: “São nulas de 

pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os 

objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação 

prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do 

art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto”. Desta forma, 

uma vez reconhecido o direito de as requerentes renovarem o contrato de 

locação, passo a decidir o valor do aluguel. Considerando que as 

requerentes cumpriram os requisitos do art. 71 da Lei 8.245/91, resta a 
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este Magistrado apenas o acertamento do valor do aluguel, devendo 

considerar, entre outros, os caracteres do imóvel locado; sua localização 

e área utilizável; o valor venal; os aluguéis vigorantes ao tempo da perícia 

para os estabelecimentos comerciais congêneres vizinhos; a natureza do 

fundo de comércio explorado no imóvel. Para tanto, designou-se Perito, o 

qual em laudo pericial deixou registrado que: “a humanidade só dispõe de 

uma ferramenta para medir as coisas que é a comparação, e é na seleção 

dos meios e padrões de comparação que se revela a capacidade de 

apreciação e julgamento. A metodologia aplicada a este trabalho é de 

conformidade com a NBR 14.653-2 da ABNT. Método Comparativo Direto 

de Dados de Mercado e seguindo os ditames do artigo 681 do Código de 

Processo Civil com tratamento de dados por Fatores”, fls. 600. a) “DO 

IMÓVEL”: Imóvel comercial localizado na Avenida Júlio Campos, nº 818. 

Construção em alvenaria de tijolos, piso cerâmico contendo instalações 

sanitárias adequadas, uma copa, um depósito, um escritório, forro de 

gesso acartonado com instalações elétricas, climatizada, conforme figuras 

2 e 3”, fls. 601. b) “O valor do imóvel em setembro de 2016 se obtém 

somando o valor da benfeitoria executada no imóvel e o valor do lote. Para 

avaliar a benfeitoria, construção em alvenaria com área de 160,00 m², 

conforme planta abaixo, figura 4. Deve-se considerar a vida útil, o estado 

de conservação e idade real”, fls. 603. c) “O estado de conservação foi 

classificado segundo a graduação que consta no quadro publicado pelo 

IBAPE-SP em 2002. Constatei in loco que a sala comercial encontra-se 

com a manutenção muito boa, pintura seminova, deste modo o estado de 

conservação adotado para o cálculo da depreciação será regular”, fls. 

605. d) “Considerando a utilidade do prédio Loja Comercial a vida útil é de 

60 anos, estado de conservação regular, idade real 25 anos, com estes 

dados é possível calcular a depreciação do imóvel pelo método de Ross 

Heidecke e utilizando o programa Avalurb 5.0”, fls. 606, chegando ao 

resultado de R$ 147.827,96 referente a benfeitoria (construção), fls. 607. 

e) “O lote que se encontra edificada a loja será considerado as dimensões 

da própria loja (8,00 metros de largura e profundidade de 20,00 metros) 

com a largura e a profundidade se obtém a área do lote a ser avaliado 160 

m². Foram executadas pesquisas em lotes em oferta conforme croqui de 

localização, na Avenida Júlio Campos e nas proximidades da Avenida Julio 

Campos e estes corrigidos a localização através de fator adotado no 

processo de homogeneização de resultados conforme segue:”. f) Após 

discorrer acerca das cinco pesquisas realizadas, concluiu “que o valor 

final do imóvel é a soma das benfeitorias (R$ 147.827,96), com o valor do 

lote (R$ 618.329,60), dando total de R$ 766.157,56, que em números 

redondos R$ 770.000,00”, fls. 619. g) Procedendo ao cálculo do valor do 

aluguel pelo método de renda, ponderou que “Para estabelecer o valor do 

aluguel através do capital investido (remuneração de capital ou método de 

renda). Inicialmente deve-se considerar a taxa de remuneração, que é 

uma variável. Em Sinop o mercado local considera 10% em média como 

taxa de remuneração de capital, porém deve-se considerar o local onde o 

imóvel está inserido, neste caso específico em estudo trata-se de um 

imóvel com localização privilegiada (Av. Júlio Campos) este é um fator que 

determina diretamente um acréscimo no aluguel. Conforme pesquisei no 

comércio local o aluguel de um imóvel que possua localização na Avenida 

Julio Campos, tem um acréscimo em torno de 20% no valor do aluguel, 

deste modo, a taxa para este imóvel será de 12% ao ano, ou seja, 1% ao 

mês, considerando o valor do imóvel em setembro de 2016, conforme 

planilha de cálculos do Avalurb em anexo: Pelo método da renda, 

considerando o índice já mencionado 1% ao mês temos para o mês de 

setembro de 2016 o valor de R$ 7.700,00”, fls. 619. h) Para determinar o 

valor do aluguel pelo método comparativo, após esclarecer que “foi feito 

pesquisa de imóveis locados e imóveis em oferta para locação na data 

presente (novembro de 2016) com o valor encontrado foi transportado 

para a data de setembro de 2016 utilizando o índice IGPM (contrato fls. 

57/60) utilizado para reajuste deste aluguel. As pesquisas são de imóveis 

que mais se assemelham ao imóvel avaliando, deste modo encontramos 

cinco pesquisas abaixo discriminadas”, fls. 620. i) Após relatar as 

pesquisas realizadas e os respectivos aluguéis dos imóveis pesquisados, 

os fatores para homogeneização da pesquisa e a forma da realização do 

cálculo, chegou-se ao valor de R$ 8.640,00 (R$ 54,00 o m²) para o aluguel 

do imóvel objeto da presente ação referente ao mês de novembro de 

2016, fls. 626. Conforme se verifica no DJE nº 10260, disponibilizado em 

21/05/2018 e publicado no dia seguinte, as partes foram devidamente 

intimadas para manifestarem-se acerca do laudo pericial acima referido. 

Em 03/07/2018, as requerentes informaram que protocolaram petição em 

14/06/2018 às 15:30:31, a qual não foi materializada ante o suposto não 

pagamento da respectiva taxa. No entanto, afirma que procedeu ao 

referido pagamento um dia após o protocolo da petição, requerendo a 

materialização da referida petição e a sua juntada aos autos. Para tanto, 

trouxe aos autos os documentos de fls. 646/648. O documento de fls. 646 

se trata de um “print screen” de um navegador de internet, que demonstra 

que as requerentes, supostamente, protocolaram uma petição direcionada 

aos presentes autos em data de 14/06/2018 às 15:30:31. Ocorre que o 

boleto referente a taxa de materialização de fls. 647 e seu respectivo 

comprovante de pagamento de fls. 648 dizem respeito a um processo de 

inventário que tramita na Comarca de Cuiabá, ou seja, não se refere à taxa 

de materialização da petição dirigida à presente ação renovatória de 

aluguel. O art. 13 do Provimento 26/2014/CM, que disciplina o “Portal 

Eletrônico do Advogado – PEA”, prevê que “A materialização de petição e 

eventual(is) documento(s) na unidade judiciária de destino somente 

ocorrerá após a comprovação do pagamento da guia de “taxa de 

materialização do peticionamento eletrônico” na rede bancária. (...) § 2º. O 

não pagamento da guia de materialização dentro do prazo de vencimento 

acarretará o cancelamento do protocolo respectivo”. (...) Pelo exposto, 

considerando que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 598/635, e quedaram-se 

inertes, o que evidencia a preclusão temporal, art. 223 do CPC, homologo o 

referido laudo pericial para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos. Passo a decidir o valor do aluguel. Como se sabe o método da 

renda estabelece remuneração para o capital imobilizado na coisa locada, 

pois toma em consideração o valor do terreno mais o da construção, 

atribuindo-lhes, tradicionalmente, um percentual anual de dez por cento 

cujo resultado deve ser dividido por doze meses, sabendo-se, então, o 

valor da cada aluguel, porém, neste caso, como bem consignou o Perito, 

esse percentual foi de 12%, Em Sinop o mercado local considera 10% em 

média como taxa de remuneração de capital, porém deve-se considerar o 

local onde o imóvel está inserido, neste caso específico em estudo 

trata-se de um imóvel com localização privilegiada (Av. Júlio Campos) este 

é um fator que determina diretamente um acréscimo no aluguel. Conforme 

pesquisei no comércio local o aluguel de um imóvel que possua localização 

na Avenida Julio Campos, tem um acréscimo em torno de 20% no valor do 

aluguel, deste modo, a taxa para este imóvel será de 12% ao ano, ou seja, 

1% ao mês”, fls. 619, daí porque chegou-se ao valor do aluguel em R$ 

7.700,00. Pelo método comparativo, é verdade, o Perito, levando em conta 

o valor de locações existentes nas imediações, cujos imóveis deveriam 

guardar alguma similitude com aquele objeto da renovatória, chegou ao 

valor de R$ 8.640,00, contudo, verifico que apenas as pesquisas 2 e 5 se 

tratam de imóveis situados na avenida Júlio Campos, a principal avenida e 

ponto mais nobre de comércio desta cidade, sendo que o imóvel pesquisa 

2 possui 61 m² e o imóvel pesquisa 5 possui 1.365,00 m², ou seja, 

possuem tamanhos bem diferentes do imóvel objeto da presente ação, que 

tem 160 m². Assim, diante da controversa instalada entre as partes, e para 

não ser injusto com nenhuma delas, entendo que o mais correto é a média 

aritmética de ambos os métodos, para fixar o valor do aluguel em R$ 

8.170,00.” A preliminar e o mérito se confundem, motivo pelo qual serão 

apreciados conjuntamente. Sustenta a parte apelante que foi cerceada de 

seu direito de defesa quando não obteve fundamentação do motivo pelo 

qual o Juízo aquo fixou o valor do aluguel em dissonância ao contrato 

outrora celebrado entre os litigantes. Razão não lhe assiste. O magistrado 

fundamentou, devidamente em seu convencimento o porquê em fixar o 

valor do aluguel no montante combatido, para tanto, para que não seja 

alegada novamente ausência de fundamentação, recito: (...) Passo a 

decidir o valor do aluguel. Como se sabe o método da renda estabelece 

remuneração para o capital imobilizado na coisa locada, pois toma em 

consideração o valor do terreno mais o da construção, atribuindo-lhes, 

tradicionalmente, um percentual anual de dez por cento cujo resultado 

deve ser dividido por doze meses, sabendo-se, então, o valor da cada 

aluguel, porém, neste caso, como bem consignou o Perito, esse percentual 

foi de 12%, Em Sinop o mercado local considera 10% em média como taxa 

de remuneração de capital, porém deve-se considerar o local onde o 

imóvel está inserido, neste caso específico em estudo trata-se de um 

imóvel com localização privilegiada (Av. Júlio Campos) este é um fator que 

determina diretamente um acréscimo no aluguel. Conforme pesquisei no 

comércio local o aluguel de um imóvel que possua localização na Avenida 

Julio Campos, tem um acréscimo em torno de 20% no valor do aluguel, 

deste modo, a taxa para este imóvel será de 12% ao ano, ou seja, 1% ao 

mês”, fls. 619, daí porque chegou-se ao valor do aluguel em R$ 7.700,00. 

Pelo método comparativo, é verdade, o Perito, levando em conta o valor de 
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locações existentes nas imediações, cujos imóveis deveriam guardar 

alguma similitude com aquele objeto da renovatória, chegou ao valor de R$ 

8.640,00, contudo, verifico que apenas as pesquisas 2 e 5 se tratam de 

imóveis situados na avenida Júlio Campos, a principal avenida e ponto 

mais nobre de comércio desta cidade, sendo que o imóvel pesquisa 2 

possui 61 m² e o imóvel pesquisa 5 possui 1.365,00 m², ou seja, possuem 

tamanhos bem diferentes do imóvel objeto da presente ação, que tem 160 

m². Assim, diante da controversa instalada entre as partes, e para não ser 

injusto com nenhuma delas, entendo que o mais correto é a média 

aritmética de ambos os métodos, para fixar o valor do aluguel em R$ 

8.170,00.” Na mesma toada, o apelante insiste na tese de tempestividade 

do protocolo irregular da impugnação ao laudo pericial, invocando o 

princípio da primazia do mérito. É incontroverso nos autos que a parte 

apelante não recolheu as custas da petição de impugnação ao laudo 

pericial, mas sim protocolo em um processo de inventário que tramita na 

Comarca de Cuiabá, ou seja, o pagamento e comprovante trazidos aos 

autos não se refere à taxa de materialização da petição dirigida à presente 

ação renovatória de aluguel. O princípio do nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans preleciona que a ninguém é dado beneficiar-se com 

a própria torpeza, por isso, se a parte não protocolou a impugnação 

corretamente, deve arcar com os desdobramentos de sua torpeza. Nessa 

senda coaduna a jurisprudência nacional e do STJ: “RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. NÃO 

RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA VIA PORTAL 

ELETRÔNICO DO ADVOGADO EM DECORRÊNCIA DO NÃO 

RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO. NULIDADE DA 

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA PORQUANTO NÃO 

DEMONSTRADO O PREJUÍZO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS 

RECORRIDOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, 

DESPROVIDO. DECISÃO - Cuida-se de recurso especial interposto por 

Banco do Brasil S.A., com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a, da 

Constituição da República, contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementados: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

- FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA ATRAVÉS DO PORTAL 

ELETRÔNICO DO ADVOGADO - PEA - FALHA NO PROCESSAMENTO DA 

PEÇA - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE 

MATERIALIZAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 

333, INCISO I, DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

A FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I. O sistema PEA - Protocolo Eletrônico, instituído pelo 

Provimento 26/14-CM. estabelece com muita clareza que as petições 

protocoladas através do mencionado sistema só serão materializadas no 

processo após o recolhimento da guia de materialização, o que não 

aconteceu na espécie, violando o disposto no seu artigo 13, que 

estabelece, para fins e efeitos de validade, o pagamento da Taxa de 

Materialização. O não pagamento da guia de materialização, dentro do 

prazo de seu vencimento, acarretará o cancelamento do respectivo ato 

processual feito através do PEA. 2. Incumbindo a parte comprovar que 

materializou o documento, efetuando o pagamento da correspondente 

taxa, prescrita no Provimento 26/14-CM, não comprovando a pratica do 

ato, égide da preclusão, a sentença deve ser mantida já que dentro do 

figurino jurídico pertinente a matéria.” (STJ - REsp 1686019 – Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Data da Publicação: 14/09/2017). DECISÃO 

QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA. 

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DEVEDORA. ALEGADA NULIDADE POR 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PETIÇÃO ACOSTADA PELA AGRAVANTE 

REQUERENDO O REDIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES. QUALIFICAÇÃO 

FEITA EM NOME DA PARTE CONTRÁRIA. PRINCÍPIO DO NEMO AUDITUR 

PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. A NINGUÉM É DADO 

BENEFICIAR-SE COM A PRÓPRIA TORPEZA. VÍCIO INEXISTENTE. 

ALTERAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO INSURGENTE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ EVIDENCIADA AO PETICIONAR EM NOME DO AGRAVADO. 

APLICAÇÃO DE MULTA PUNITIVA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento - AI 

40149362620178240000 - Biguaçu 4014936-26.2017.8.24.0000 (TJ-SC) - 

Data de publicação: 13/12/2018) De outra sorte, apesar das suposições 

realizadas pela recorrente em seu petitório, de que os peritos trabalharam 

de forma equivocada, contrariando a normativa correlata, inexistem 

provas da referida acusação ou materialidade em contrário da apuração 

feita que possa desconstituir o parecer técnico, e por corolário, o 

resultado da sentença atacada, uma vez que não foi impugnado laudo 

pericial. O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga: “AUSÊNCIA DE 

RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou 

qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data 

de publicação: 30/06/2017) Incumbe ao apelante/reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 

ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. As lições de Moacyr Amaral 

Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª 

edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “O critério para 

distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é 

o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de 

afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os 

fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos 

extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”. Outrossim, o juiz 

pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, 

em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em 

decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, 

pericial ou documental. A jurisprudência não destoa: “PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO 

DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, 

valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento 

motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, 

em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção 

de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das 

conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de 

defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos 

autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice 

previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014). Na 

mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da 

parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), 

é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos 

pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio, 

ou julgar em contrário da conclusão do experto. É sabido que o juízo é o 

destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre 

convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de 

ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda. Não há 

que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de 

nova perícia, por cerceamento de defesa, por ausência de motivação, uma 

vez que cumpridos todos os ditames legais pertinentes ao devido 

processo legal. Ademais, o valor arbitrado se mostra condizente com a 

conjuntura imobiliária e comercial da cidade, conforme bem explanado pelo 

magistrado de piso. Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem 

lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo 

investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar 

correta e me filio. A função constitucional da segunda instância é de 

revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do 

trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau. Ora, quando é 

de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a 

razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões 

semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o 

Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, 

da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau 

como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 

23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo 

os apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua 

manutenção. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios 

fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios 
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recursais deferidos ao recorrido para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) com espeque no no art. 85, § 11º, do CPC. Decorrido o prazo legal, 

realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste 

agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Intimações 

necessárias. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e 

l a t o r =

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028957-58.2018.8.11.0041
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ANTONIO CARLOS SANTAMARIA (APELANTE)

EDUARDO STEFANES SANTAMARIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO MUNIZ ELIAS OAB - GO48735-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO 

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TAXA ANUAL SUPERIOR AO 

DUODÉCUPLO MENSAL - APLICAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS - PRÁTICA 

ADMITIDA - PRESTAÇÕES FIXAS - POSICIONAMENTO DO STJ NO RESP Nº 

973.827/RS, RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC) - 

ABUSIVIDADE DAS TARIFAS: DE CADASTRO, VALOR DOCUMENTAÇÃO, 

REGISTRO DE CONTRATO, ENTRE OUTROS - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO 

– (COA) TARIFA DE COMISSÃO DE OPERAÇÕES ATIVAS - LEGALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verificando o 

percentual dos juros remuneratórios em montante superior à média de 

mercado do período da contratação, novembro de 2005, considerando 

índice inferior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para 

aquisição de veículos por pessoa física, à época do negócio, não há falar 

em sua abusividade. 2. A capitalização mensal de juros é legal em 

contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP nº 

1.963-17/2000, de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, 

conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827-RS, de 

Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, DJe 24/09/2012. 3. Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador, ou seja, a COA - comissão de 

operações ativas. Precedente jurisprudencial do STJ (REsp 1255573/RS, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 24/10/2013). Vistos, etc. Trata-se de 

recurso de apelação cível interposto por REPRESENTACOES COMERCIAIS 

2000 LTDA , contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos 

autos da Ação de Revisão de Contrato Nº 1028957-58.2018.8.11.0041, 

julgou Improcedente os pedidos formulados por Representações 

Comerciais 2000 – Ltda. – ME, e outros, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou ainda os autores ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme 

determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Irresignado, o apelante em suas razões recursais (id.23090965). 

Assevera;(i) a aplicabilidade do CDC; (ii) fala da abusividade dos juros 

remuneratórios aplicados nos contratos e que os mesmos devem ser 

dentro da margem aplicado no mercado a época da transação; (iii) pede 

que seja afastada a cobrança da capitalização mensal de juros, ante 

ausência de previsão expressa. Requer, ao final, o provimento do 

presente recurso. Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da 

sentença objurgada. É o relatório/fundamento/decido. A meu viso, a 

pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos 

termos do caput do art.932, IV do CPC na medida em que as matérias 

colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na 

jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal. Entendo 

que a utilização do artigo 932, IV do CPC, com vistas ao enfrentamento do 

mérito recursal, bem como com o intuito de prestigiar as decisões desta 

Corte, é forma largamente utilizada pelos Tribunais de Justiça. Ressalta-se 

que se mostra clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao 

Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à 

desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere. 

Além disso, o contrato celebrado entre as partes em litígio tinha por objeto 

a obtenção de empréstimo bancário que se destinava ao incremento da 

atividade empresarial desempenhada pela autora com capital de giro e, 

diante desse objetivo, não pode ela ser considerada destinatária final de 

qualquer produto ou serviço. Assim, segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor 

ao caso. Confira-se: "(...) a aquisição de bens ou a utilização de serviços, 

por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou 

incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de 

consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. (REsp 

701370/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 430) 'AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO 

DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. CONCEITO DE 

DESTINATÁRIO FINAL AFASTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO 

INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 

DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.'(AgRg no Ag 900.563/PR, 

Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/04/2010, DJe 03/05/2010) Quanto ao mérito, insta consignar que a 

pretensão da lide refere-se a cobranças de dívidas no valor de 

R$105.000,00 (cento e cinco mil), referente à Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro – Giro – Parcelas Iguais/Flex sob nº 

057312371-8, que a empresa/apelado celebrou em 09.08.2013 com a 

ré/apelante, para pagamento em 24 parcelas mensais e sucessivas, com 

juros de 1,54% a.m e 20,13% a.a R$10.000,00 (dez mil reais) Cédula de 

Crédito Bancário n 15053216, com vencimento a vista em 11.02.2012, com 

taxa de juros de 8,95% am, e 179,72% a.a, R$70.000,00 (setenta mil 

reais), referente à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de 

Giro – Giro – Parcelas Iguais/Flex sob nº 077993166-6, que a 

empresa/apelado celebrou em 15.01.2014 para pagamento em 24 parcelas 

mensais e sucessivas, com juros de 2,05 a.m e 27,57% a.a, R$100.000,00 

(cem mil reais) Cédula de Crédito Bancário n 15053216, com vencimento a 

vista em 30.01.2011, com taxa de juros de 2,48% a.m e 34,17% a.a. O 

Juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais. Sustenta a empresa 

apelante que o banco não indicou quais as taxas de juros e o índices de 

atualização foram usados para se chegar no valor indicado na inicial, 

cerceando o seu direito de defesa. Razão não assiste ao apelante. 

Depreende-se dos autos, que o banco apelado acostou os documentos 

necessários (contratos), assim, cabia à empresa apelante realizar prova 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do 

qual claramente não se desincumbiu, em desatenção ao artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. Nessa esteira, a apelante deixou de impugnar a 

existência de débito e sequer comprovou a ocorrência de amortização, o 

que torna flagrante a necessidade de manutenção da sentença no ponto. 

Aliás, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não tem o 

alcance de autorizar a decretação de nulidade de cláusulas contratuais 

com base em meros questionamentos do devedor com alegações vagas e 

genéricas de abusividade. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

CASO CONCRETO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO 

SOBRE A ORIGEM DAS CÁRTULAS. À parte embargante cabe o ônus de 

comprovar que não existiu o negócio alegado na inicial da ação monitória, 

ou seja, que há vício de origem ou que já procedeu o pagamento do 

crédito. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.” (TJRS. 

Apelação Cível Nº 70019690361, 15ª Câmara Cível, Relator: Ângelo 

Maraninchi Giannakos, Julgado em: 12.09.2007). “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONSTRUCARD. I - Hipótese de evidente 

erro material na redação da pertinente cláusula do contrato, não se 

aplicando o índice determinado na sentença sob pena de enriquecimento 

ilícito do devedor. II - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

que não tem o alcance de autorizar a decretação de nulidade de cláusulas 

contratuais com base em meros questionamentos do devedor com 

alegações vagas e genéricas de abusividade. III - Recurso provido.” 

(TRF-3. RAC Nº 00029381320134036104 SP, Relator: DES. FEDERAL 

PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 01.12.2015, 2ª Turma, Data de 

Publicação: 08.01.2016). Veja que na petição inicial e, também, na de 

apelação, a recorrente faz apenas alegações genéricas de abusividade 

de cláusulas contratuais e não especifica qual seria o resultado diverso 

do demonstrativo do débito. - Dos juros remuneratórios. A questão da 
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limitação dos juros remuneratórios às instituições financeiras é objeto da 

Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça: "A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade". Ressaltando a aplicabilidade da Súmula nº 296, do STJ, a 

respeito de sua aplicabilidade inclusive no período de inadimplência, senão 

vejamos: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de 

permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de 

mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual 

contratado.” Ainda, não se pode olvidar das orientações firmadas por 

aquela egrégia Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.061.530/RS, que se deu sob o regime de Recursos Repetitivos: 

"ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

- art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto." (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 

10.03.2009) Logo, faz-se necessário analisar se os juros remuneratórios 

contratados são, ou não, abusivos, no caso em tela. Como se sabe, a taxa 

de juros remuneratórios é pactuada de acordo com o momento em que 

vive o mercado. Se o momento é de crédito abundante, a taxa tende a ser 

menor, e se o momento é de pessimismo, a taxa será maior. São diversas 

as variáveis a serem consideradas pelos bancos no momento de estipular 

a taxa de juros que será aplicada aos seus clientes, e todas elas 

envolvem leis de mercado, sendo livre às instituições financeiras a sua 

fixação. No caso em apreço, observa-se que os juros nos referido 

contratos objeto da controvérsia, foram pactuados na média de 1,54% a.m 

e 20,13% 8,95% am, e 179,72% a.a, 2,05 a.m e 27,57% a.a, e 2,48% a.m 

e 34,17% a.a. respectivamente, ou seja, índices inferiores à taxa média de 

mercado apurada pelo Banco Central do Brasil – BACEN para operações 

similares nos meses da contratação, não caracterizando, pois, a alegada 

abusividade. - Da Capitalização de Juros. A capitalização mensal de juros 

é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 

nº 1.963-17/2000, de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, 

conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827-RS, de 

Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, DJe 24/09/2012, assim ementado: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa 

extensão, provido.” No presente caso, houve a pactuação de forma clara 

e precisa, mediante a estipulação das prestações em valores fixos e 

iguais, menção à taxa mensal e anual efetiva. Ressalta-se que a 

divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal 

decorre da utilização do método composto de formação de juros. Ainda 

que esse método de formação da taxa de juros seja utilizado como 

sinônimo de "capitalização", "anatocismo" e "juros capitalizados", o 

Superior Tribunal de Justiça, conforme o recurso repetitivo acima 

mencionado, já decidiu que o artigo 4° do Decreto nº 22.626/33 proíbe tão 

somente a capitalização de juros em sentido estrito, ou seja, aquela 

decorrente da incorporação de juros vencidos ao capital, com a incidência 

superveniente de novos juros. Assim, não há irregularidades no contrato 

no que tange à capitalização de juros, haja vista que foi utilizado o método 

composto de formação de juros, não proibido pelo Decreto nº 

22.626/1933. Muito pelo contrário, a legalidade desta forma de cálculo foi 

confirmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme visto 

acima. Por tais razões, legítima a cobrança da taxa efetiva anual e da taxa 

mensal de juros, por entender não se tratar de capitalização em sentido 

estrito, mas de forma matemática da própria composição do cálculo. 

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de 

juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado após 31/03/2000, 

data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP nº 2.170-36/2001), e foi expressamente pactuada. Com essas 

considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, 

e SUMULA 568 do STJ, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Por fim, nos 

termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, para 15% 

sobre o valor da condenação. Após, transitado em julgado, retornem-se 

os autos à Comarca de origem para as providências necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO - R e l a t o r -

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000758-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (APELANTE)

JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA (APELADO)

BANCO DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO - DÍVIDA COMPROVADA PELA 

INSTITUIÇÃO DE BANCÁRIA (ART. 373, II, DO CPC) - ATO ILÍCITO 

INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO I - Nos 

termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado. II - Demonstrado que o produto do 

empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora/apelada, não há 

como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o 

contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia. (TJ-MT, 

APELAÇÃO CÍVEL 0000985-54.2017.8.11.0110, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 

17/05/219). III – tendo em vista a procedência do Recurso de apelação, o 

Recurso adesivo restou prejudicado. Vistos etc. Trata-se de recursos de 

apelação interpostos em face da sentença referente ao processo nº 

1000758-43.2018.8.11.0003, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível da comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida por JOSE 

PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA contra BANCO DO BRASIL SA. Após analise 

dos autos, o Juiz de piso entendo existir fraude na disponibilização do 

empréstimo bancário, declarou inexistente o crédito da instituição bancária 

requerida. Contraditoriamente, não reconheceu a existência de dano moral 
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aplicável ao caso. Por fim, arbitrou honorários sucumbenciais recíprocos, 

fixando-o em 10% sobre o valor da ação, distribuindo igualitariamente 50% 

para cada parte. Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso: 

Recurso de Apelação (id. 37150037), interposto por BANCO DO BRASIL 

S/A., aduzindo que; (i) restou demonstrada a relação jurídica entre as 

partes; (ii) que o empréstimo bancário foi realizado através de cartão e 

senha pessoal; (iii) que o valor do empréstimo foi debitado diretamente na 

conta corrente da parte autora, e posteriormente sacado; (iv) pugna pela 

reforma da sentença julgamento improcedentes os pedidos contidos na 

inicial. Recurso Adesivo (id. 37150043), interposto por JOSÉ PEDRO DA 

ROCHA SIQUEIRA, aduzindo que; (i) que ocorrência dos danos morais 

“saltam aos olhos”; (ii) afirmou que a parte autora teve mensalmente 

descontado em sua conta bancária o valor de R$ 191,41 (cento e noventa 

e um reais e quarenta e um centavos); (iii) requer a reforma da sentença 

para o reconhecimento da existência do dano moral a ser fixado nos 

termos da petição inicial. Ambas as partes apresentaram contrarrazões. É 

o relatório. A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, V do CPC na 

medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções 

paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste 

Tribunal. Cinge-se dos autos que JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA 

ajuizou ação de indenização por danos morais e repetição de indébito 

contra BANCO DO BRASIL SA, em virtude de descontos indevidos em sua 

conta bancária, descorrente de contrato de empréstimo supostamente 

fraudulento. Pois bem, Em primeiro, destaca-se que às instituições 

financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a 

Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda dispõe o art. 14, 

do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos 

danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo 

desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Mas, mesmo assim, o 

Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser 

usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para 

albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal 

fato decorreu de responsabilidade da parte contrária. Não obstante suas 

alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da 

hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar 

minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a 

tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No caso em comento, 

tem-se que o Banco requerido comprovou fato impeditivo do direito do 

autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os 

elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram 

devidos. I - EMPRÉSTIMO CDC. Detalhando os documentos juntados pela 

empresa apelada em sua contestação, verifico a existência de um extrato 

da conta bancária da apelante (id. 37150021 - Pág. 1). Da analise desse 

extrato bancário, observo que houve um crédito referente a um 

empréstimo CDC, efetuado em 10/10/2016 no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) e outro, no dia 11/10/2016, também no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) Por fim, verifico que no mesmo dia da 

transferência dos valores do empréstimos, a parte autora efetuou saque 

de quase toda a importância que lhe foi creditada. Diante disso, tem-se 

que, comprovada pelo Banco/requerido que não houve cobrança indevida 

das prestações decorrentes dos empréstimos CDC, não há como 

determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a 

ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido 

seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em 

verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica. Friso que por 

tratar-se de extrato bancário da conta corrente do autor (prova de fácil 

alcance), competia à parte autora desconstituir tais documentos. Assim, 

demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se 

afirmar que o Banco requerido logrou êxito em demonstrar os fatos 

extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na 

exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015. Nesse sentido colaciono 

a seguinte jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – 

REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA 

NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. (...) Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade 

da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações 

do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como 

postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto 

desprovido”. (TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1000902-94.2017.8.11.0021, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

JULGADO EM (28/02/2019). Ainda. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – 

PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – 

DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO 

CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a 

parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na 

inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora 

e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato 

ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença 

para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Por fim, tendo em vista a 

reforma da sentença para o reconhecimento da relação contratual entre 

as partes, entendo que o recurso da parte autora, JOSE PEDRO DA 

ROCHA SIQUEIRA, restou prejudicado, razão pela qual, deixo de 

analisa-lo. Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos 

do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, CONHEÇO do Recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA e 

DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Redistribuo o 

ônus da sucumbência, condenado exclusivamente a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados na origem em 10% sobre 

o valor da causa. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os 

honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, ficando sua 

exigibilidade suspensa em razão da existência da justiça gratuita (id. 

37149998 - Pág. 1) . Publique-se para conhecimento dos interessados e, 

transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações 

de estilo para baixa dos autos. Às providências. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r =

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 0002238-34.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO 10 RODOVIAS LTDA (AGRAVANTE)

MARLI ISABEL TIECHER (AGRAVANTE)

EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-B (ADVOGADO)

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta no prazo 

legal, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-88.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (AGRAVANTE)

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO)

JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ OAB - MT18283-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em) contrarrazões ao 

Agravo Interno, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002329-10.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. D. S. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. D. S. (APELADO)

Outros Interessados:

A. S. D. C. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 

568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e em consonância com 

parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso para, anular a 

sentença, e determinar o a devolução do feito ao juízo monocrático, para 

as diligências concernente à viabilizar o cumprimento das verbas 

alimentícias destinadas ao menor A. G. S. D. S, representado pela sua 

genitora ANDREIA SCHEFFER DA CRUZ . Intimem-se os interessados pela 

imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, 

realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem. 

Às providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r 

=

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002329-10.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. D. S. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. D. S. (APELADO)

Outros Interessados:

A. S. D. C. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 

568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e em consonância com 

parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso para, anular a 

sentença, e determinar o a devolução do feito ao juízo monocrático, para 

as diligências concernente à viabilizar o cumprimento das verbas 

alimentícias destinadas ao menor A. G. S. D. S, representado pela sua 

genitora ANDREIA SCHEFFER DA CRUZ . Intimem-se os interessados pela 

imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, 

realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem. 

Às providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r 

=

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009228-04.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA (AGRAVADO)

KAUÃ LEÃO COSTA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009228-04.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 0002291-59.2008.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INCOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPITACIO RIBAS DA ROSA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO DEL GROSSI OAB - MT8294-O (ADVOGADO)

 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)0002291-59.2008.8.11.0050 

AGRAVANTE: INCOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP AGRAVADO: 

EPITACIO RIBAS DA ROSA INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) do(s) 

AGRAVADO: EPITACIO RIBAS DA ROSA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar(em) resposta ao agravo regimental, nos termos do art. 

1.021, § 2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001524-37.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE GLORENI DIER (AGRAVANTE)

LAURO DIER (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

(AGRAVADO)

DANIEL DE SOUZA INFORMATICA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO)

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DANIEL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Portanto, uma vez que nos autos principais as partes entabularam acordo, 

resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de 

instrumento. Com essas considerações e, com arrimo no art. 932, inciso III, 

segunda figura do CPC/15, julgo prejudicado o presente recurso ante a 

perda superveniente de interesse recursal.

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS BUENO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO)

 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1000507-53.2017.8.11.0005 

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO RAMOS 

BUENO INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) do(s) AGRAVADO: ANTONIO 

RAMOS BUENO para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) 

resposta ao agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009262-76.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. D. S. F. (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009262-76.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 16:57:27 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009061-84.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (AGRAVADO)
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SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1009061-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT 

AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO 

AGRAVADO(S): OSWALDO BARROS DUARTE LEAL Vistos etc. Pelos 

argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo 

presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do 

artigo 1.019 do citado Codex. Isto porque, resta demonstrada a 

probabilidade do direito, pois a ação monitória foi convertida em processo 

executivo, sem o pagamento do débito por parte do ora agravado e 

tampouco oferecimento dos embargos monitórios, conforme se observa 

da decisão no ID nº 12797500 dos autos executivos nº 

1005371-77.2016.8.11.0003. De igual forma, presente o perigo de dano, 

na medida em que a parte adversa poderá retirar de suas contas 

bancárias os valores eventualmente existentes, frustrando, assim, a 

efetividade da medida pleiteada. Ademais, em princípio, entendo que a 

determinação de penhora pelo sistema BACENJUD até o limite do valor do 

débito não caracteriza a infração disposta no artigo 36 da Lei Federal nº 

13.869/2019. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA 

BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE 

AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro 

por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não 

caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de 

dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do 

CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a 

satisfação do direito do credor.” (TJMG, 17ª CÂMARA CÍVEL, RAI nº 

1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, j. em 

23/01/2020) (g.n.). No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Egrégio 

Tribunal de Justiça: RAI nº 1004787-77.2020.8.11.0000 (Desa. Antônia 

Siqueira Gonçalves); RAI nº 1016515-52.2019.8.11.0000 (Des. Sebastião 

de Moraes Filho); e RAI nº 1001898-53.2020.8.11.0000 (Des. José Zuquim 

Nogueira). Desta feita, defiro liminarmente o efeito ativo para determinar o 

bloqueio de valores existentes em contas bancárias da parte agravada, no 

limite do débito, através do sistema BACENJUD. Solicitem-se à juíza a quo 

as necessárias informações. Após, intime-se a parte agravada para, 

querendo, contraminutar. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Marilsen 

Andrade Addario Desembargadora

Decisão

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001145-96.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA (AGRAVANTE)

MARAISA CRISTINA BECKER (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (AGRAVADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES OAB - PB3728 (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-S 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO)

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE 

AS RÉS RESTABELEÇAM OS ATENDIMENTOS, EXAMES, CONSULTAS E 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - INCIDÊNCIA DO 

CDC – SÚMULA 469, DO STJ - AUSÊNCIA DE REPASSE ENTRE UNIMEDS – 

QUESTÕES INTERNAS NÃO OPONÍVEIS AO CONSUMIDOR - REQUISITOS 

DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - 

AGRAVO PROVIDO. 1. O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se 

segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com 

atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e Unimed Norte Nordeste) não 

pode recair sobre o consumidor, principalmente porque a cobertura do 

plano da parte autora é nacional. 2. As empresas recorridas, por 

representar entes integrantes do mesmo sistema de cooperativas, alcança 

vantagem na contratação por anteriores usuários de outras unidades 

cooperadas, circunstância que possibilita o entendimento acerca da 

subsistência da relação contratual originária. 3. O entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao sistema UNIMED, é no 

sentido de haver solidariedade entre as cooperativas integrantes da rede, 

em face do regime de intercâmbio financeiro existente entre elas, que 

possibilita o ressarcimento, por parte da unidade de origem do contrato, 

em favor daquela que prestou os serviços ao cooperado. Disso decorre 

que questões administrativas internas, como o repasse de valores entre 

as Unimeds, não são oponíveis ao consumidor. 4. Nos termos do art. 300, 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, no caso dos autos, restou suficientemente 

demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. 

Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, 

interposto por MARAISA CRISTINA BECKER e ANTONIO MOACIR PONTES 

PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 

1001830-77.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de 

urgência pleiteada para que as requeridas restabeleçam os atendimentos, 

exames, consultas, procedimentos cirúrgicos e quais outros de urgência 

ou emergência. Em suas razões, sustenta a parte agravante que adquiriu 

um plano de saúde, em caráter nacional, com a Unimed Norte Nordeste, e 

paga em dia as mensalidades, mas que, sem qualquer explicação plausível 

ou justificativa de força maior, quando precisou utilizar os serviços nesta 

cidade, a Unimed Cuiabá suspendeu por tempo indeterminado o 

atendimento. Aduz que possui como dependentes o seu marido, Gean 

Carlo e a filha do casal, Caroline Becker, com 4 anos de idade, que, por 

diversas vezes, precisou de atendimentos médicos, exames e consultas e 

foram todos negados. Informa que se exauriram todas as tentativas de 

solucionar o problema pelas vias administrativas (Serviço de Atendimento 

ao Cliente do Sistema Unimed, Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) e Procon), e a única justificativa dada nas reclamações 

administrativas era de que não estava havendo repasse financeiro entre 

as Unimeds Agravadas. Argui que até atendimento emergencial está lhe 

sendo negado e que, o 2º agravante, ANTONIO MOACIR PONTES 

PEREIRA, está sendo privado, desde novembro, de fazer cirurgia em 

razão de desvio de septo nasal. Nesses termos, pede seja revogada a 

decisão ora combatida, determinando em tutela de urgência que as 

Agravadas autorizem em até 48 horas todos os atendimentos previstos 

(consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e quaisquer outros de 

urgência ou emergência e etc.) em seus contratos, incluindo os 

dependentes daqueles, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

por recusa ocorrida. O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de 

determinar que as agravadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

contar da juntada nos autos do mandado de citação/intimação, 

restabeleçam os serviços referentes ao plano de saúde de titularidade 

dos autores MARAISA CRISTINA BECKER e ANTONIO MOACIR PONTES 

PEREIRA e de seus dependentes GEAN CARLO DA COSTA RIBEIRO e 

CAROLINE BECKER RIBEIRO, até ulterior deliberação, sob pena de multa 

diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recusa de atendimento ou 

autorização de exames e procedimentos a que tem direito pelo contrato de 

saúde celebrado entre as partes, devendo o magistrado de piso tomar as 

medidas cabíveis para o cumprimento da medida (ID 32116454). 

Contraminuta da parte agravada UNIMED NORTE/NORDESTE – 

FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO (ID 34769032). Contraminuta da parte agravada 

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegando, em 

preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo (ID 35290986). 

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela 
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rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo provimento 

do recurso (ID 38000989). É o relatório/fundamento/decido. O art. 932, V, 

do CPC, permite que o relator dê provimento ao recurso se a decisão 

recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução 

de demandas repetitivas ou de assunção de competência. É clara a 

intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento 

monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos 

Tribunais, tornando a jurisdição mais célere. Tal entendimento encontra-se 

respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a qual prevê: “Súmula 568: O 

relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou 

negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante 

acerca do tema.” Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c pedido de liminar que promove MARAISA CRISTINA BECKER e 

ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA em face de UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED NORTE NODESTE – 

FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MEDICO. Aduz a parte requerente que por mais de 10 (dez) 

anos foi cliente da Unimed Cuiabá e em face da situação financeira dos 

autores, resolveu contratar os serviços da Unimed Norte Nordeste, com 

abrangência nacional em 11/09/2019, com início de cobertura a partir de 

01/10/2019. Entretanto, alega que após várias tentativas de utilizar os 

serviços médicos ofertados pelas rés, não obteve êxito, oportunidade em 

que foi informada que a requerida Unimed Norte Nordeste estava 

inadimplente com a Unimed Cuiabá e, por isso, os serviços teriam sido 

suspensos. Assim, pretende a parte requerente a concessão da tutela de 

urgência in limine para que as requeridas restabeleçam os atendimentos, 

exames, consultas, procedimentos cirúrgicos e quais outros de urgência 

ou emergência. Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso 

entendeu que as provas documentais carreadas nos autos não são 

suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o 

pleito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento. 

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no 

presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos 

limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos 

autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo 

de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (CPC, 300). Dessa forma, o motivo que 

assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos 

inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido 

somente por ocasião do julgamento de mérito. Consigno que a vertente 

hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei nº. 8.078/90, o 

Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 

9.656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001: “Art. 35-G. 

Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras 

de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as 

disposições da Lei no 8.078, de 1990.” A corroborar este entendimento, 

cumpre transcrever a Súmula 469 do e. STJ: “Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Portanto, incide, 

no caso, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Assim, o ônus de o 

Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de 

trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá 

e Unimed Norte Nordeste) não pode recair sobre o consumidor, 

principalmente porque a cobertura do plano da parte autora é nacional. 

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único 

grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na 

prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado 

Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o 

processo de autorização da guia para a liberação de exame, sendo um 

intercâmbio entre as unidades. Ademais, ela é caracterizada como 

fornecedora, consoante artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a 

parte hipossuficiente nas relações jurídicas (o apelado, na situação 

concreta). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR 

PERTENCER À CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO 

DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – [...] – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o contrato de PLANO de SAÚDE 

tenha sido celebrado entre a apelada e a empresa Unimed Seguros 

SAÚDE, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, 

denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a SOLIDARIEDADE 

existente. [...]” (RAC 0044974-36.2011.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) Posto isso, REJEITO a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida na contraminuta de UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Quanto ao mérito, há que se 

ressaltar, que o Juízo de origem não agiu de forma prudente ao indeferir o 

provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente 

demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, 

mostrando-se pertinente que se restabeleçam os atendimentos, exames, 

consultas, procedimentos cirúrgicos e outros de urgência ou emergência. 

O inconformismo da agravante cinge-se a ordem de restabelecimento do 

plano de saúde da autora/agravada e de seus dependentes o qual foi 

negado por motivo de carência e porque os atendimentos na região 

estavam suspensos. O conjunto probatório encartado nestes autos 

virtuais propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a 

probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante quanto ao 

restabelecimento dos serviços referentes ao plano de saúde de 

titularidade dos agravantes e de seus dependentes, conforme exigido pelo 

art. 300 do CPC. Alega a autora, que ela e sua família mantiveram por mais 

de 10 (dez) anos, um plano da Unimed Cuiabá, ora 1ª agravada, com 

cobertura Total, sem coparticipação e nacional, chamado plano Plus, tendo 

contratado a Unimed Norte Nordeste, também num plano nacional, com 

cobertura total e sem coparticipação, sendo assinado em 11/09/2019 e 

com início de cobertura em 1º/10/2019. Observa- se que a agravante seria 

usuária do sistema Unimed há vários anos, vinculada ao ente cooperativo 

em atividade na cidade de Cuiabá, sendo surpreendida com a notícia da 

negativa por carência e suspensão dos serviços. Do documento juntado 

no ID 28089816-original, carteirinha do plano de saúde da autora, consta 

que o plano de saúde contratado tem abrangência NACIONAL, de modo 

que pode o consumidor, necessitando de serviços acobertados pela 

avença, buscar atendimento em qualquer prestador de serviço cadastrado 

perante a Unimed, independentemente da localização ou, sequer, da 

unidade federativa em que se encontre a contratante. Ademais, é inegável 

a percepção de que as empresas recorridas, por representar entes 

integrantes do mesmo sistema de cooperativas, alcança vantagem na 

contratação por anteriores usuários de outras unidades cooperadas, 

circunstância que possibilita o entendimento acerca da subsistência da 

relação contratual originária. No caso, infere-se que não foi preservada a 

continuidade da relação contratual, embora tenha ocorrido a contratação 

de um plano nacional junto a Unimed Norte-Nordeste. Tratando-se de 

relação de consumo, suas cláusulas devem ser interpretadas em conjunto 

com o Estatuto Consumerista, que, reconhecendo a vulnerabilidade do 

consumidor, o protege de práticas abusivas dos fornecedores, como é o 

caso de restrição de cobertura de tratamento de saúde. Ademais, o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao sistema 

UNIMED, é no sentido de haver solidariedade entre as cooperativas 

integrantes da rede, em face do regime de intercâmbio financeiro existente 

entre elas, que possibilita o ressarcimento, por parte da unidade de origem 

do contrato, em favor daquela que prestou os serviços ao cooperado. 

Disso decorre que questões administrativas internas, como o repasse de 

valores entre as Unimeds, não são oponíveis ao consumidor. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. 

RESTABELECIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE ITATIBA. 

CONTRATO ORIGINALMENTE CELEBRADO COM UNIMED ESTÂNCIAS 

PAULISTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Gratuidade de Justiça. 

Requerimento formulado pela autora. Presunção de hipossuficiência da 

alegação. Ausência de provas nos autos a desconstituir essa presunção. 

Inteligência dos artigos 99, §§2º e 3º, CPC/2015. Benefício concedido. 2. 

Autora firmou contrato com Unimed Estâncias, mas era atendida há anos 

pela Unimed Itatiba. Interrupção do atendimento sob a justificativa de que a 

primeira ré não estava realizando repasses financeiros à segunda ré. 

Administração dos recursos entre as Unimeds não é oponível ao 

consumidor. Questão interna. Rés compõem mesmo grupo econômico e 

são solidariamente responsáveis pela manutenção do atendimento. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 56 de 281



Fixação de multa em caso de inadimplemento. Sentença reformada neste 

capítulo. 3. Negativa de atendimento de urgência ou emergência não 

comprovada. Ônus da autora, que tinha plenas condições de comprovar 

suas alegações. Não caracterizada hipossuficiência na produção da 

prova. 4. Sucumbência alterada em razão do julgamento do recurso. 

Partes devem ratear as custas e despesas processuais. Honorários 

advocatícios fixados nos termos do art. 85, §11, CPC. Apelação 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d a . ”  ( T J - S P ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º . 

1003727-24.2016.8.26.0281, Relator: Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara 

de Direito Privado, Data do julgamento: 26/03/2019, Data de publicação: 

26/03/2019) Assim, comprovado que o usuário/autor contratou plano com 

cobertura nacional, e em sendo as agravadas integrantes do conjunto de 

cooperativas que formam o Sistema Nacional Unimed, afigura-se indevida 

a negativa de atendimento. Outrossim, não se pode olvidar da prevalência 

do direito constitucional à vida e à preservação da saúde, sob pena de 

violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda, mostra-se 

evidente o perigo de dano ante o risco à vida da parte agravante em razão 

da falta de atendimento. Por outro lado, inexiste, nos autos, demonstração 

do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que não 

há provas de que, caso julgados improcedentes os pedidos iniciais, não 

tenha a parte autora condições de restituir os valores desembolsados 

pelas Rés. Diante disso, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição 

sumária e não exauriente, pela reforma do decisum, já que presentes as 

condições autorizadoras da concessão da antecipação de tutela, trazidas 

no art. 300, caput, do CPC. Com tais considerações, CONHEÇO do 

recurso, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, DOU-LHE 

PROVIMENTO. Comunique-se o Juízo de piso. Publique-se para 

conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem 

irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento. Às providências. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO - R e l a t o r -
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Processo Número: 0014549-79.2018.8.11.0041
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ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO (APELANTE)

MONICA CARAJOINAS RAMALHO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO)

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT6174-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO (APELADO)

CARLOS ROBERTO VENDRAME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GODA OAB - MT7188-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LIA LARA PINTO TOLEDO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

ESPÓLIO DE ODÉLIO ALVES RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE POBREZA REALIZADA EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – RATIFICAÇÃO DO PEDIDO 

EM 2ª INSTÂNCIA – SITUAÇÃO DOCUMENTAL IDÊNTICA – INTIMADO 

PARA RECOLHER – ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA – RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1 - “CPC - Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o 

recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 

respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 

deserção.” Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por 

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO e MONICA CARAJOINAS 

RAMALHO em face de sentença no “EMBARGOS de TERCEIRO”, de 

0014549-79.2018.8.11.0041, que tem trâmite perante a 7ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá – Mato Grosso. Prolatada a sentença combatida sob 

ID. Num. 22407973 o magistrado de piso indeferiu o pedido de justiça 

gratuita e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A parte 

recorrente interpôs o recurso de apelação e ratificou o pedido de 

gratuidade de custas. Monocraticamente sob ID. Num. 34971967 foi 

negada a justiça gratuita em segunda instância e determinado o 

recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias. A parte apelante sob ID. Num. 

36040491 realiza pedido de reconsideração de justiça gratuita. Síntese 

necessária. Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos 

intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A meu viso, a pretensão 

recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do 

art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de 

recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), 

via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais 

Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos 

repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados 

em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de 

assunção de competência (artigo 947). O pedido de justiça gratuita foi 

indeferido pelo magistrado de piso em sentença após despacho que 

oportunizou a juntada de provas da alegada hipossuficiência, 

posteriormente, quando da interposição do recurso de apelação foi 

constatado que a situação fática e documental não restou diversa da bem 

analisada e indeferida condição de pobreza e direito à gratuidade dos 

apelantes. Monocraticamente sob ID. Num. 34971967 foi negada a 

gratuidade da justiça em segunda instância e determinado o recolhimento 

de custas no prazo de 5 (cinco) dias. Em ato contínuo a parte recorrente 

protocolou pedido de reconsideração judicial e não recolheu o valor 

inerente às custas, descumprindo a ordem judicial. Pois bem. Mesmo após 

reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento de não 

conhecimento do recurso pela deserção em virtude de que, o recurso de 

apelação cível interposto não reúne condições de seguimento por 

descumprimento do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o 

recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 

respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 

deserção.” O que recai sobre a parte recorrente é o ônus de apresentar, 

impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca 

do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de 

admissibilidade da pretensão, ou, após a decisão interlocutória que negou 

a benesse da justiça gratuita. O desatendimento dessa exigência legal 

implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de 

consequência, o não conhecimento do recurso. Sobre a matéria: 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO 

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA 

RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - 

DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da ausência 

de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não 

recolhimento do preparo, no prazo fixado, não conhece do recurso de 

apelação por deserção.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 

10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019). 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. A ausência de preparo da apelação, quando a 

parte não gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, acarreta o 

não conhecimento do recurso, por deserção. Inteligência do art. 511 do 

CPC . APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível Nº 70052024601, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Julgado em 16/11/2012). Com tais considerações, NÃO 

CONHEÇO do recurso. Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo 

recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de 

estilo para arquivamento destes autos. Cumpra-se. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015491-94.2018.8.11.0041
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MARCO ANDRE HONDA FLORES OAB - MT9708-A (ADVOGADO)
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DANIEL CORREA DE SOUZA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E 

MORAL – EMPRÉSTIMO DE R$ 742,44 REALIZADO JUNTO AO BANCO 

BMG – DEPÓSITO DA QUANTIA CREDITADA NA CONTA CORRENTE DO 

APELADO JUNTO AO BANCO SANTANDER – SAQUE NÃO AUTORIZADO 
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– DANO MATERIAL EXISTENTE – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Inexistindo contraprova 

apresentada pelo apelante apta a afastar a sua responsabilidade, e não 

tendo se desincumbido, suficientemente, do ônus de provar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do alegado pelo apelado a teor do art. 

373, inciso II, do CPC/15. II – Tendo restado demonstrado que a instituição 

bancária recebeu os valores questionados, e repassou a terceiro não 

autorizado, correta a sentença que condenatória em danos materiais e 

morais. III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter 

sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta 

lesiva. IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste 

Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

razão pela qual não deve ser minorado. V – nos termos do art. 85, § 11 do 

CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da 

condenação. Vistos etc. Recurso de Apelação Cível interposto por 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença proferida na 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, nº 

1015491-94.2018.8.11.0041, em tramite na 11ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, movida por DANIEL CORREA DE SOUZA. Na origem, a parte 

autora afirmou ter firmado contrato de empréstimo bancário junto ao banco 

BMG S/A, no valor de R$ 742,44 (setecentos e quarenta e dois reais e 

quarenta e quatro centavos). Afirmou que o valor supramencionado foi 

creditado junto a sua conta bancária no Banco Santander (parte 

requerida). Afirmou que ao procurar a instituição bancária requerida para 

sacar o dinheiro, foi informado por um preposto desta que o valor foi 

levantado por uma pessoa estranha à relação jurídica, que teria se 

identificado com o nome do autor. Requereu a condenação do Banco 

Santander ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 742,44 

(setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), bem 

como a condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Apresentada contestação, a instituição bancária afirmou que em 

consulta ao seu sistema, não verificou a existência do deposito, bem como 

afirmou inexistir dano moral aplicável ao caso. Após a análise dos autos, o 

juiz de piso reconheceu a existência do deposito, condenando a instituição 

bancária ao pagamento de danos materiais e morais, conforme transcrição 

abaixo: “Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada 

por Daniel Correia de Souza em face de Banco Santander (Brasil) S/A, 

para condenar a parte Requerida: a) Ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a 

título de danos morais; b) Ao pagamento R$ 742,44 (setecentos e 

quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) acrescido de juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir da data do desembolso a título de danos materiais; c) Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Não havendo 

outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.” Inconformada com a sentença, a parte 

autora apresentou recurso de apelação (id. 39102976) aduzindo que; (i) 

os danos morais não são presumíveis no presente caso, havendo 

necessidade da prova da sua existência; (ii) com tais razões, requereu a 

reforma da sentença para negar provimento aos pedidos da petição inicial; 

(iii) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório para 

R$ 1.000,00 (mil reais); (iv) requer que os honorários de sucumbência 

sejam suportados inteiramente pela parte apelada. Apresentada 

contrarrazões (id. 39102979), purgando pela manutenção da sentença É o 

relatório. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., contra a sentença proferida na Ação de indenização por 

dano moral e material, nº 1015491-94.2018.8.11.0041, em tramite na 11ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por DANIEL CORREA DE 

SOUZA. Constam nos autos que, a pretensão recursal se baseia na 

alegação de que os danos morais não são presumíveis no presente caso, 

bem como no pedido alternativo de minoração do quantum indenizatório da 

sentença, de R$ 8.000,00 (vinte e oito mil e cem reais), para R$ 1.000,00 

(mil reais). A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, IV do CPC na 

medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções 

paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste 

Tribunal. Pois bem, Compulsando os autos, verifico que de fato o valor do 

empréstimo efetuado pela parte apelada foi creditado na sua conta 

corrente junto ao banco apelante (id. 39081098 - Pág. 1). De outro lado, 

também verifico que a instituição bancária não foi capaz de se contrapor a 

prova apresentada, nos termos do art. 373, II, CPC. Assim, evidente a 

existência do dano material, e a obrigação da empresa apelante ao 

ressarcimento do dano material no valor de R$ 742,44 (quatrocentos e 

quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Da mesma forma, 

quanto à alegação de que o dano moral não é presumível na seguinte 

situação, friso que o art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço 

pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua 

ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro, diante dos 

descontos indevidos na conta bancária do apelante, impondo-se o dever 

de indenizar objetivamente. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

RECURSO PROVIDO. Em razão da violação do sistema eletrônico bancário, 

com retirada de numerário da conta bancária do cliente, sem seu 

conhecimento e autorização, acarreta o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. É cediço que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção 

ao grau de culpa do ofensor, extensão do dano, capacidade econômica 

das partes, bem como a natureza compensatória, com o fim de dissuadir o 

causador da prática de ato idêntico”. (Ap 48242/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017). 

Ainda, “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ILEGÍTIMAS 

EM CONTA CORRENTE – COMPROVADAS – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – DANOS MORAIS – QUANTUM - INALTERADO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da 

instituição financeira é interpretada de forma objetiva, visto que não se 

cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco de seu negócio. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza”. (Ap 39887/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) Por fim, 

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. 

SAQUES INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . VALOR RAZOÁVEL. 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. É 

razoável a quantia de R$ 7.500,00 fixada na decisão agravada a título de 

dano moral, consideradas as circunstâncias do fato, as condições do 

ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de dano. Precedentes. 2. Na 

hipótese dos autos, a indenização por danos morais é decorrente de ato 

ilícito contratual, logo, contam-se os juros de mora a partir da citação. 3. 

Agravo regimental não provido.' (AgRg no REsp 628.377/RS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 26/03/2013). Com tais considerações, entendo que a 

sentença de piso não merece reforma com relação ao dano material e 

moral. Quanto ao pleito referente à minoração do dano moral, fixado inicial 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), lembro que este deve atender ao caráter 

sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta 

lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do 

ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem 

ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. Nesse sentido, o Superior 

Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior 

Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é 

possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais 

for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade 
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e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a 

condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos 

por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em 

órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de 

valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 

(dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior 

para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. 

Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no 

AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 03/04/2014)” Da mesma forma, colaciono julgados do 

TJMT: “(...)Diante do exposto, reformo a sentença singular com a 

finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais 

termos do decisum. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro 

os honorários determinados pelo juízo a quo para 20% (vinte por cento).” 

(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação : APL 

00025285920168110003320392018) Ainda, “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - 

DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA 

SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A indenização por 

danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente 

a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais)”. (TJMT, apelação nº 0005339-40.2017.8.11.0008, segunda 

Câmara Cível, Relator: Sebastião de Mores Filho, Julgado em 11/01/2019). 

Dessa forma, sopesando os aspectos fáticos e probatóris específico 

destes autos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste 

Tribunal de Justiça, tenho que o dano moral arbitrado na origem em R$ 

8.000,00 oito mil reais), não comporta nenhuma minoração. Com esses 

fundamentos, de forma monocrática, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, 

termos da fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do 

CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da 

condenação. Publique-se para conhecimento dos interessados e, 

transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as 

anotações e baixa de estilo. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO POR ABANDONO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO À DESTEMPO 

- INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – NÃO CONHECIMENTO. 1 - O 

recorrente antes da prolação da sentença quedava-se sem 

representação processual, além de não ter sido devidamente intimado da 

sentença, entretanto, cientificou-se da decisão final de 1ª instância no 

momento que o novo advogado constituído realizou a carga dos autos, ou 

seja, 30/03/2017, portanto, o recurso de apelação aviado em 26/05/2017 é 

intempestivo, uma vez que protocolado 57 (cinquenta e sete) dias depois. 

2 - “CPC - Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da 

data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia 

Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da 

decisão.” 3 - “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE 

DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO INTEMPESTIVO. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

DECISÃO. ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)STJ - AREsp: 258770 PE 

2012/0243965-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 

de Publicação: DJ 28/10/2016).” 4 - Recurso não conhecido. Vistos etc. 

Trata-se de recurso de apelação interposto ELEMAR GARCIA e LUCIANA 

DA SILVA PESSOA em face de sentença na “AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA” ajuizada originalmente pelo próprio apelante em face 

JOAO JORGE SAAD, MARIA HELENA MENDES DE BARROS SAAD e 

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA nos autos nº 

0000840-69.2012.8.11.0046, que tem trâmite perante a 2ª Vara da 

Comarca de Comodoro – Mato Grosso. Prolatada a sentença combatida 

sob ID. Num. 21014972 o magistrado de piso julgou extinta a presente 

ação sem julgamento do mérito e condenou o autos em custas e 

honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa. Apelação interposto sob ID. Num. 21014974. Síntese 

necessária. I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO O art. 

932, III, do CPC/2015 permite ao relator não conhecer de recurso 

inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 

fundamentos da decisão recorrida. É cediço que o primeiro patrono da 

parte apelante renunciou seus poderes antes da prolação da sentença, 

sentença essa que consignou as insistentes tentativas de intimar 

pessoalmente os demandantes para constituir novo causídico, todavia, 

sem sucesso. A sentença foi disponibilizada no DJE nº 9985, de 

23/03/2017 e publicado no dia 24/03/2017. Dia 30/03/2017, 06 (seis) dias 

depois de publicada a sentença houve carga para o Advogado ANDRE 

LUIZ MIRANDA LUCION, que devolveu os autos em 23/05/2017, isto é, 54 

dias depois. Por fim, em 26/05/2017, o mesmo Advogado que realizou a 

carga retrodescrita, interpôs o recurso de apelação ora apreciado. O 

recorrente antes da prolação da sentença quedava-se sem 

representação processual, além de não ter sido devidamente intimado da 

sentença, entretanto, cientificou-se da decisão final de 1ª instância no 

momento que o novo advogado constituído realizou a carga dos autos, ou 

seja, 30/03/2017, portanto, o recurso de apelação é intempestivo, uma vez 

que protocolado 57 (cinquenta e sete) dias depois. Assim preleciona o 

CPC: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data 

em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a 

Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) 

§5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os 

recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O apelante 

interpôs seu recurso quando já escoado o prazo, o que deixa evidente a 

sua intempestividade. Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade 

de existência de feriado local, tal comprovação não foi efetuada pela parte 

recorrente. Confira-se, a esse respeito o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM 

FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO INTEMPESTIVO. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

DECISÃO. ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (fls. 19). 2. Nas razões de 

seu Apelo Nobre, a parte Recorrente alega violação aos arts. 40, 180, 

184, 236, 242, 247, 506 e 525 do CPC e art. 169 do Código Civil. Defende, 

em síntese, a nulidade na intimação da sentença, aduzindo que a 

publicação não foi direcionada aos causídicos que tinham de ter 

conhecimento do teor da decisão, sendo a intimação feita sem 

observância das prescrições legais (fls. 30). 3. Apresentadas as 

contrarrazões (fls. 97/111), o recurso foi inadmitido na origem (fls. 

114/115). 5. É o breve relatório. 6. Nesse ponto, o Tribunal de origem 

assim se manifestou: Cuida-se de recurso de agravo de instrumento que 

não preenche o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, senão 

vejamos. Em observância aos registros processuais, mormente no que diz 

respeito à certidão acostada na fl. 20 dos autos verifico que a advogada 

da empresa agravante tomou ciência pessoalmente do inteiro teor da 

decisão recorrida no momento em que faz a remessa carga dos autos. 

(...) Desse modo, como a advogada da parte agravante tomou ciência da 

decisão ora agravada no momento em que fez carga dos autos, fato 

ocorrido em 08/07/2011, uma sexta-feira, o prazo recursal de 10 dias para 

a interposição do agravo de instrumento passou a fluir a partir dessa data, 

encerrando-se, no dia 17.7.2011, um domingo, sendo automaticamente 

prorrogado para o dia 18.7.2011, uma segunda-feira. Todavia, a 

interposição do recurso em apreço se deu tão somente no dia 20.7.2011 

(fls. 02), isto é, quando já operada a preclusão temporal, restando 

intempestivo o presente agravo de instrumento, matéria de ordem pública 
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que deve ser reconhecida a qualquer tempo, como agora o faço (fls. 

387/389). 7. É entendimento pacífico desta Corte Superior que a carga dos 

autos torna inequívoca a ciência da decisão que lhe é adversa, 

iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo processual para 

interposição de recurso. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA 

DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONDENATÓRIA (indenização por danos 

morais) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO 

EXTREMO, A FIM DE RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO 

MANEJADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Segundo a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a carga dos autos pelo 

advogado da parte enseja a ciência inequívoca do ato processual, 

iniciando-se daí a contagem do prazo para a interposição de recurso. 2. 

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp. 1.316.051/SP, Rel. Min. 

MARCO BUZZI, DJe 24.2.2016). ² ² ² PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA DECISÃO. REALIZAÇÃO DA CARGA DOS AUTOS 

ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 

ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL RECURSO. SÚMULA 

N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A carga dos autos pelo advogado enseja 

a ciência inequívoca do decisum, iniciando-se o prazo para a interposição 

da apelação, independentemente de ainda não ter ocorrido a publicação 

no Diário da Justiça eletrônico 2. Não se conhece do recurso especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido 

da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 7 do STJ se 

o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise 

dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo 

regimental desprovido (AgRg no AREsp. 182.682/DF, Rel. Min. JOAO 

OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10.12.2015). 8. Ademais, rever tal 

entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria 

necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de 

Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior, segundo 

a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso 

Especial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RUBRICA DE PARTICIPAÇÃO NOS 

LUCROS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE 

ORDEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

PREJUDICADO. 1. Não ocorreu ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em 

que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos 

presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento 

desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de 

prestação jurisdicional. 2. É inadmissível recurso especial quanto à 

questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo tribunal a quo (Súmula 211/STJ). 3. O reexame de matéria 

de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ); 4. 

Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. 1.303.191 / BA, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.2.2016). 9. Ante o exposto, 

nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial. 10. Publique-se. 

Intimações necessárias. Brasília (DF), 18 de outubro de 2016. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR” (STJ - AREsp: 258770 PE 

2012/0243965-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 

de Publicação: DJ 28/10/2016). Com estas considerações, NÃO CONHEÇO 

do recurso em razão da sua intempestividade. Após, transitado em 

julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. - Relator -
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO 

DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 - O código Civil dispõe assim: “Art. 16. Toda pessoa tem 

direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.” 2 - A Lei 

Nº 6.015, de 31 de Dezembro De 1973 dispõe: “Art. 57. A alteração 

posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência 

do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 

sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração 

pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação 

dada pela Lei nº 12.100, de 2009).” 3 - O recorrente pretende a inclusão 

do sobrenome de seus avós como forma de homenagem, o que não 

justifica o pleito e sua procedência, uma vez que o requerimento não 

possui uma justificativa prática, mas tão somente sentimental. A retificação 

do nome e prenome se ampara em necessidade real em decorrência de 

situações vexatórias ou ocorrência de homônimos em cadastros em 

órgãos públicos, hospitais e outros bancos de dados que possam 

efetivamente causar prejuízo e não mero capricho lisonjeiro. 4 - O apelante 

sequer demonstrou a excepcionalidade necessária para retificar seu 

registro civil. 5 - “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao 

processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. 

Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 

autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Vistos etc. Trata-se de recurso de 

apelação cível interposto por FELYPE AUGUSTO ALVES MELO contra 

sentença proferida na “AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL” em 

jurisdição voluntária nos autos de nº 0005882-89.2016.8.11.0004 perante 

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – Mato Grosso. Prolatada a 

sentença que consta sob ID. Num. 22585031, o magistrado de piso julgou 

improcedente os pedidos articulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas, ante a gratuidade 

deferida. Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados 

sob ID. Num. 22585951 que o nome está incluído na ordem constitucional 

dos direitos da personalidade e ligado à dignidade da pessoa humana e a 

alteração pretendida pelo apelante não fere o disposto no artigo 56 da Lei 

N°. 6.015/73, visto que não visa prejudicar os apelidos de família, pois o 

acréscimo, neste caso, pretende preservar o nome de seu ascendente, 

não querendo o apelante desvincular-se de sua família; que o principio da 

imutabilidade do nome não mais é considerado inflexível em nosso 

ordenamento jurídico, por fim o apelante requer provimento para reformar 

a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial e determinar a 

inclusão do sobrenome avoengo no registro civil de nascimento. 

Manifestação ministerial juntada sob ID. Num. 25643487 pelo 

desprovimento do recurso aviado, para manter inalterada a decisão 

combatida. Síntese necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a 

merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, 

que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar 

(inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão 

monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, 

mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 

1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de 

resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de 

competência (artigo 947). Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria 

pertinente ao presente recurso: “Tratam-se os presentes autos de ação 

de retificação de registro público movida por FELYPE AUGUSTO ALVES 

MELO, visando a inclusão, em seu assento de nascimento, do patronímico 

de sua avó paterna, qual seria “Guerra”. Alega o autor que é filho de 

Ovídio Melo Júnior e Jaine Maria Alves, de modo que, quando da lavratura 

da certidão de nascimento do seu genitor, este foi registrado 

exclusivamente com o nome de seu pai, não recebendo, assim, o 

sobrenome de sua mãe Elza Guerra Melo (avó do requerente), motivo pelo 

qual o autor acabou por não herdar o sobrenome GUERRA. Ademais, aduz 

que a ausência do sobrenome de sua avó paterna é circunstância que lhe 

causa tristeza, em virtude do que deseja que seja acrescentado em sua 

certidão de nascimento o sobrenome GUERRA, a fim de oportunizar aos 
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seus futuros herdeiros a condição de levar a assinatura de sua avó 

paterna, além de ser o desejo desta que todos os netos tenham o seu 

sobrenome. A inicial foi recebida às fls. 21. Instado a manifestar-se, o 

representante do Ministério Público requereu a intimação do requerente 

para providenciar certidão atualizada de antecedentes criminais – fls. 30, 

tendo o requerente providenciado. Ademais, novamente instado a 

manifestar-se, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido - fls. 87/89. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação É incontestável 

que o nome civil é um dos principais elementos individualizadores da 

pessoa natural. Trata-se de um símbolo da personalidade do indivíduo, 

capaz de particularizá-lo no contexto da vida social e produzir reflexos na 

ordem jurídica. Salvo situações excepcionais, particulares e justificadas, 

conserva-se para toda a vida o nome atribuído à pessoa quando do 

registro de nascimento. No caso dos autos, visa o requerente, incluir em 

seu assento de nascimento, o patronímico “Guerra”, o qual pertence a sua 

avó paterna. Entretanto, denota-se que a motivação para inclusão de tal 

sobrenome decorre, segundo o autor, da relação afetiva do requerente 

com sua avó, bem como da vontade do requerente em homenageá-la. O 

Ministério Público entende que a situação dos autos não corresponde a 

qualquer hipótese que excepciona o princípio da imutabilidade do nome 

civil. O parecer ministerial desta que, ainda que louvável a atitude do 

requerente, a motivação não permite flexibilizar o princípio da imutabilidade 

do registro civil. O nome e o prenome são características da personalidade 

da pessoa (art. 16 do Código Civil), e sua alteração é medida especial 

prevista de modo excepcional na Lei de Registros Públicos, que afirma: 

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 

substituição por apelidos públicos notórios. Parágrafo único. A 

substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação 

ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por 

determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério 

Público. O artigo 57 da Lei nº 6.015 de Dezembro de 1.973 (Lei de 

Registros Públicos), vigora no direito pátrio o princípio da imutabilidade do 

nome, por questões de ordem jurídica e social. Art. 57. A alteração 

posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência 

do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 

sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração 

pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. Destarte, 

somente se admitem exceções à imutabilidade em casos restritos, entre os 

quais aqueles previstos no art. 55, parágrafo único (exposição ao 

ridículo), artigo 58, caput, (apelidos públicos e notórios) e art. 58, 

parágrafo único (erros de grafia evidentes), além das hipóteses de 

adoção (ECA, art. 47, § 5º, e CC. art. 1.627). É verdade que, em situações 

excepcionalíssimas o princípio da imutabilidade pode ser flexibilizado, mas 

tal flexibilidade está a depender de argumentos plausíveis, que não é o 

caso dos autos. Carece de amparo legal, portanto, pedidos de retificação 

do nome civil motivados pelo desejo de homenagem a ancestral, ou seja, 

não fundados em hipóteses relevantes, ou só para “preservar tradição 

familiar”, mormente quando nenhum dos genitores do requerente têm em 

seu registro o patronímico desejado. Neste sentido, o seguinte julgado: (...) 

Ademais, o patronímico da avó que o autor pretende incluir em seu nome 

não consta no registro civil do nome dos seus genitores, não ocorrendo 

liame na ascendência registral mais próxima capaz de autorizar o 

acréscimo do sobrenome. Assim, a distância entre o requerente e a 

ancestral cujo sobrenome ele pretende ver acrescentado aos seus 

pedidos de família está a romper com a cadeia registral, pois o recorrente 

almeja adotar o patronímico não transferido ao seu genitor e, portanto, 

impossível de ser transmitido a si. Em epítome, irresigna-se o apelante com 

a sentença de improcedência que não acatou sua tese inicial e retificou 

seu registro civil. Em sede recursal o apelante sustenta que não visa 

prejudicar os apelidos de família, pois o acréscimo do nome de seus avós, 

neste caso, pretende preservar o nome de seu ascendente, não querendo 

o apelante desvincular-se de sua família; que o principio da imutabilidade 

do nome não mais é considerado inflexível em nosso ordenamento jurídico. 

O nome é um direito da personalidade e de magnitude primordial, protegido 

por Leis nacionais e tratados internacionais. O código Civil dispõe assim: 

“Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome 

e o sobrenome.” A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 

Humanos em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 dispõe: 

“Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao 

de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse 

direito, mediante nomes fictícios, se for necessário.” Por sua vez, a Lei Nº 

6.015, de 31 de Dezembro De 1973 dispõe: “Art. 57. A alteração posterior 

de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do 

Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito 

o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela 

imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada 

pela Lei nº 12.100, de 2009).” É certo que é necessária certa austeridade 

para alterar-se o nome em nome da segurança jurídica. No caso em 

apreço, o recorrente pretende a inclusão do sobrenome de seus avós 

como forma de homenagem, o que não justifica o pleito e sua procedência, 

uma vez que o requerimento não possui uma justificativa prática, mas tão 

somente sentimental. A retificação do nome e prenome se ampara em 

necessidade real em decorrência de situações vexatórias ou ocorrência 

de homônimos em cadastros em órgãos públicos, hospitais e outros 

bancos de dados que possam efetivamente causar prejuízo e não mero 

capricho lisonjeiro. Neste sentido: “REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DOS 

NOMES DAS AVÓS MATERNAS COMO FORMA DE HOMENAGEM. 

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – 

INTELIGÊNCIA DA LEI Nº. 6.015 /73. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

IMPROVIDA. 1. A regra geral é a inalterabilidade do registro civil, somente 

excepcionada, apenas, em casos que a justifiquem. 2. No caso sub 

examine, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses, verificando-se, 

apenas, que a autora pretende acrescentar o nome de suas avós como 

forma de homenagem. 3. Não pode a lei basear-se em sentimentos. Se 

assim o fizer, cairá no vazio o princípio nela insculpido, pois qualquer 

pessoa insatisfeita com o seu nome ou que queira prestar homenagens 

poderá requerer a sua modificação. 4. Ante o exposto, voto no sentido de 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus 

termos.” (TJ-BA - Apelação APL 02168750520078050001 BA 

0216875-05.2007.8.05.0001 - Data de publicação: 16/11/2012) Vejamos 

que o apelante sequer demonstrou a excepcionalidade necessária para 

retificar seu registro civil. As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. 

Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “O critério para distinguir a qual das 

partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da 

própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, 

quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e 

quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as 

condições impeditivas ou modificativas”. Incumbe ao reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 

ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Dessa forma, adoto como 

razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma 

consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja 

fundamentação entendo estar correta e me filio. A função constitucional 

da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se 

impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de 

primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus 

próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras 

palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi 

anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já 

se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os 

fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 

98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, 

DJE de 4/9/2009). Ademais, bem pontou a ilustrada procuradoria Geral de 

Justiça que atuou nesse feito, ao anotar que "no caso em voga, o apelante 

pretende a inclusão de patronímico da linhagem paterna. Contudo, 

observa-se que este (Guerra) não fora transmitido ao seu genitor. Logo, 

em atenção ao princípio da continuidade da cadeia registral, é inviável o 

acolhimento do pedido de inclusão do patronímico que não consta no nome 

de seu pai (Ovídio Melo Junior)". Dessa maneira, não tendo a apelante 

demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto 

posto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e 

NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por 

estes e por seus próprios fundamentos. Decorrido o prazo legal, 

realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste 

agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Intimações 

necessárias. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e 

l a t o r =
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE FURTO E DANOS MATERIAIS - ÔNUS DO RECLAMANTE – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 

- O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos 

autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, 

quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela 

testemunhal, pericial ou documental. 2 - “O critério para distinguir a qual 

das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da 

própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, 

quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e 

quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as 

condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. 

Saraiva, págs. 346/347). 3 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade 

de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos 

do art. 373, inciso I, do NCPC. Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação 

cível interposto por JUZINETE FERREIRA DOS SANTOS E ADAILTON DIAS 

SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada originalmente pelos próprios 

apelantes em face de CONDOMINIO JARDIM VITORIA A, BURITI COMERCIO 

REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA- ME e EFICAZ ADMINISTRADORA 

DE SERVICOS LTDA nos autos de nº 0059456-81.2014.8.11.0041 perante 

a 7ª Vara Cível da Comarca da Capital. Prolatada a sentença que consta 

sob ID. Num. 22211458 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido 

inicial formulado por LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS e ADAILTON DIAS 

SANTOS em desfavor de CONDOMÍNIO JARDIM VITÓRIA A, BURITI 

CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e EFICAZ ADMINISTRADORA DE 

SERVIÇOS LTDA. – ME e condenou as partes apelantes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC, a ser 

rateado proporcionalmente para cada um dos requeridos (art.87 CPC). Em 

suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 

22211464 cerceamento de defesa, uma vez que o douto Magistrado 

limitou-se em dizer que o requerimento da prova não foi detalhado o 

suficiente, porém, tal conclusão não é a melhor solução para o caso uma 

vez que o feito exige ampla dilação probatória, que as apeladas possuem 

responsabilidade pela reparação dos danos materiais em decorrência do 

furto noticiado, que os moradores já haviam realizado notificação sobre a 

falta de segurança do condomínio. Síntese necessária. A meu viso, a 

pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos 

termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento 

de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso 

V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais 

Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos 

repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados 

em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de 

assunção de competência (artigo 947). DA PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. Sustenta a parte apelante que foi cerceada 

de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de 

seus alegados. Razão não lhe assiste. O juiz pode apreciar livremente as 

provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do 

livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere 

produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. A 

jurisprudência não destoa: “PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, 

NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, 

valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento 

motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, 

em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção 

de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das 

conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de 

defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos 

autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice 

previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014). Na 

mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da 

parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), 

é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos 

pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio. 

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da 

produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o 

destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre 

convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de 

ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo 

certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de 

forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que 

se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar. 

MÉRITO. Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao 

presente recurso: “(...) DECIDO. De proêmio reforço a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito, porquanto a prova testemunhal foi 

requestada pelos Autores de maneira genérica, sendo certo ainda que a 

matéria versada é eminente de direito, nos exatos termos do art. 443 do 

CPC, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por 

documento ou por exame pericial puderem ser provados, como no caso 

em epígrafe. Destarte, como é cediço, se do contexto fático-probatório 

coligido podem ser extraídos elementos suficientes para firmar a 

convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e sendo ele o 

destinatário da prova, compete exclusivamente a análise acerca da sua 

prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias, devendo indicar na decisão as razões de 

formação de seu convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, 

parágrafo único, e 371, ambos do CPC. Isso nada mais é do que a 

materialização do Sistema do Livre Convencimento Motivado, o qual, a 

despeito de não possuir menção expressa no Novo Código de Processo 

Civil, ainda se encontra plenamente em vigor no direito processual 

brasileiro. Desta feita, passo a análise das preliminares que foram 

postergadas para apreciação juntamente com o mérito. (...) Pretendem os 

Requerentes serem indenizados pela ocorrência de furto de objetos 

pessoais em sua residência, localizada no condomínio Requerido. A ação 

foi proposta em desfavor do condomínio onde a parte Requerente reside, 

além de duas empresas prestadoras de serviço do condomínio. Com 

relação ao condomínio, a responsabilidade por furtos ocorridos em suas 

dependências só lhe pode ser atribuída caso haja expressa previsão na 

Convenção condominial. (...) Na hipótese dos autos, verifica-se pela 

convenção juntada às fls. 118/138, que o condomínio Requerido não 

assumiu a responsabilidade pela segurança das casas que estão 

localizadas em suas dependências. Destarte, não há como atribuir a ele a 

responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial. Quanto à parte 

Requerida Eficaz Administradora de Serviços Ltda. – ME, vislumbro pelo 

contrato juntado às fls. 79/87 que ela foi contratada pela empresa 

Requerida Buriti Comércio Representações e Serviços Ltda., com a 

finalidade específica de prestar os serviços de portaria, limpeza, 

manutenção e conservação nas dependências do condomínio onde as 

partes Requerentes residem. Portanto, da mesma forma, a 

responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial não lhe pode ser 

imputada, pois não presta serviço de segurança ao condomínio. Quanto à 

Requerida Buriti Comércio Representações e Serviços Ltda., importante 

ressaltar que embora tenha sido reconhecida sua revelia (fls. 195/196), 
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não há como presumir verdadeiras as alegações da parte Requerente (art. 

344, caput, CPC) caso a petição inicial não esteja acompanhada de 

documentos probatórios do alegado (art. 345, III, CPC). (...) A mencionada 

parte Requerida atua como administradora do condomínio onde a parte 

Requerente reside, conforme se depreende do teor do contrato juntado às 

fls. 79/87 firmado entre ela e a Requerida Eficaz Administradora de 

Serviços Ltda-ME. Destaca-se, no particular, que não há relação de 

consumo entre a parte Requerente e a administradora do condomínio, haja 

vista que o destinatário final dos serviços prestados pela administradora é 

apenas o condomínio. (...) Assim, de acordo com a distribuição dinâmica 

do ônus da prova (artigo 373, CPC), incumbia à parte Requerente trazer 

aos autos ao menos indícios de prova que da relação jurídica existente 

entre elas subsiste a obrigação e a responsabilidade da Requerida Buriti 

Comércio Representações e Serviços Ltda. pela segurança do condomínio 

onde reside bem ainda de indenizar por eventuais furtos perpetrados em 

unidade autônoma, o que não se verifica nos autos. A par disso, diante da 

inexistência de documento que demonstrasse que a administradora Buriti 

prestava o serviço de segurança para o condomínio, mesmo sendo 

reconhecida sua revelia, não implica na presunção de responsabilidade, 

razão pela qual, inviável condená-la ao pagamento da indenização 

pleiteada pela parte Requerente.” Em epítome, irresigna-se o apelante com 

a sentença de improcedência que não acatou sua tese inicial. Pois bem. O 

apelante sustenta que sua unidade residencial foi alvo de furto, imputando 

responsabilidade pela segurança do seu patrimônio às apeladas. 

Compulsando o arcabouço probatório, verifico além de notas fiscais 

anexadas, um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, por 

contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo reclamante ao 

órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ 

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – 

COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. 

RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera 

presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que 

apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, 

sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o 

documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem 

consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, 

p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda 

que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar 

incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de 

produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado 

de Aguiar; 4ª T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 

105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 

19.09.2012)”. É sabido que o crime de furto é classificado 

doutrinariamente como crime material, que é aquele que prevê um 

resultado naturalístico como necessário para sua consumação, ou seja, 

necessita-se da prova cabal da sua ocorrência para consumar, caso 

contrário, tem-se apenas uma tentativa, ou sua inexistência no mundo 

jurídico. Uma vez que sequer demonstrado que houve tentativa ou se de 

fato o furto ocorreu - frisa-se ônus este do reclamante - não se vislumbra 

a existência de qualquer ato ilícito sucedido, quiçá responsabilidade por 

parte das ora apeladas. Vejamos que o apelante sequer demonstrou 

documentalmente indício de prova, ou seja, fotos de arrombamento, ou 

sinal de invasão da casa por terceiros não autorizados que permitisse o 

magistrado apurar através da audiência de instrução os fatos ventilados 

na petição inicial. As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras 

Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, 

págs. 346/347) ensinam que: “O critério para distinguir a qual das partes 

incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria 

afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem 

apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem 

fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições 

impeditivas ou modificativas”. Incumbe ao reclamante provar a veracidade 

de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos 

do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo 

para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar 

fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da 

prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. A jurisprudência coaduna: 

“SUPOSTO FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTACIONAMENTO DE 

CONDOMÍNIO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA 

PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR, DE ACORDO COM O ART. 373, I, CPC. 

DANOS NÃO EVIDENCIADOS. FALTA DE PROVA DE QUE O CARRO 

ESTAVA ESTACIONADO NO LOCAL. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO 

DESPROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71008940355, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 

31-10-2019) Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada 

sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a 

prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me 

filio. A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de 

criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado 

pelos magistrados de primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a 

decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se 

novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o 

mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal 

Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão 

que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de 

decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, 

Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo a apelante 

demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto 

posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de 

manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não houve 

trabalho extra das apeladas em sede recursal, posto que não 

contrarrazoaram. Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências 

necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem 

como as anotações de estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. 

Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA 

QUE DETERMINOU LEVANTAMENTO DO ALVARÁ – EXCESSO DE 

EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO 

VALOR – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O valor ora discuto, objeto deste recurso, 

já foi devidamente levantado através de alvará judicial. 2 - Não é caso de 

levantamento indevido, ou numerário equivocado incluído na conta única, 

mas tão somente a tentativa de redução da quantia outrora contida no 

alvará. 3 - O presente recurso busca revolver matéria preclusa, pois que 

a decisão a quo cujos efeitos visa elidir ou modificar, é aquela que deferiu 

o levantamento da penhora e ordenou a expedição do respectivo alvará 

liberatório do valor depositado, contudo, para atingir de tal desiderato, 

caberia ao recorrente, no decêndio contado da data em que tomou ciência 

da decisão determinadora da expedição do alvará liberatório, interpor o 

recurso próprio, sob pena de consumação da preclusão que, 

efetivamente, ocorreu. Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação 

interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença exarada em 

cumprimento de sentença na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

URGENTE DE MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” ajuizada 

originalmente por ROGERIO SILVA NISHIMURA nos autos nº 

0014859-95.2012.8.11.0041, que tem trâmite perante a 7ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá – Mato Grosso. Prolatada a sentença combatida sob 

ID. Num. 22056458 o magistrado de piso em cumprimento de sentença 

homologou o cálculo, declarou extinto o cumprimento de sentença e 

determinou a expedição do alvará do valor depositado obedecido o cálculo 

homologado. Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. Num. 22056463 
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violação aos princípios da proporcionalidade, medida coercitiva não faz 

coisa julgada material, possibilidade de redução do valor, excesso de 

execução, necessidade de redução da multa diária imposta, 

enriquecimento ilícito. Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 

22056966. Síntese necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a 

merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, 

que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar 

(inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão 

monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, 

mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 

1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de 

resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de 

competência (artigo 947). Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria 

pertinente ao presente recurso: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo 

Código nº 762339 VISTOS, As partes foram intimadas para apresentaram 

planilha de cálculo de acordo com os parâmetros estabelecidos na 

decisão de fl.340/342, deixando a parte Executada transcorrer in albis o 

prazo, mesmo após a decisão de NÃO CONHECIMENTO do Recurso de 

Agravo de Instrumento n.1005650-67.2019.8.11.0000 por ela interposto 

(fls. 361/363), estando preclusa a oportunidade, nos termos do artigo 223 

do CPC. Por sua vez, a parte Exequente as fls.343/346 corroborou aos 

autos a planilha de cálculo em cumprimento à referida decisão, apontando 

o valor de R$ 368.490,17 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e 

noventa reais e dezessete centavos), postulando o levantamento da 

importância a ser deduzido do depósito de fl.322. Todavia, verifico ainda 

que a parte Exequente às fls. 364/366, reconheceu o equívoco no pedido 

de fls. 343/346, para que fosse incluído no cálculo o valor dos Honorários 

de sucumbência fixados na decisão de fl.342, posto que a condenação foi 

direcionada em favor do r. causídico da parte Executada. Desta feita, 

HOMOLOGO O CÁLCULO da parte Exequente juntado às 346, para o fim 

de declarar o valor atualizado da execução a importância de R$ 

368.490,17 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais 

e dezessete centavos). Por consequência, considerando a existência de 

valor depositado nos autos suficiente para a satisfação do crédito 

remanescente do Exequente, DECLARO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 924, III c/c art. 925 do CPC. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em favor da parte Exequente, observando os dados bancários 

indicados às fls. 366, do montante ora homologado, acrescido da 

remuneração bancária, e para a parte EXECUTADA, do valor excedente, 

ambos deduzidos do depósito de fl.322. Após, inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se.” Em epítome, irresigna-se o apelante com a multa 

diária estabelecida e com o patamar que o montante de astreintes 

culminou. Pois bem. No direito processual civil brasileiro, quando uma 

decisão de qualquer natureza é proferida e as partes vêm a ter ciência 

dela, começa a fluir o prazo para manifestar eventual irresignação, 

recorrendo. Se o recurso não for interposto no prazo, ocorre a preclusão 

temporal e a decisão se torna firme no processo, ou seja, a decisão 

adquire rijeza e imunidade a questionamentos futuros, é dizer, ocorre a 

preclusão temporal quando a parte perde a faculdade de praticar ato 

processual em virtude de haver decorrido o prazo, sem qualquer 

manifestação, ou quando tal manifestação ou ato tenha ocorrido a 

destempo ou de forma incompleta ou irregular. Imprescindível salientar que 

o valor ora discuto, objeto deste recurso, já foi devidamente levantado 

através do alvará sob ID. Num. 22056459. Outrossim, não é o caso de 

levantamento indevido, ou numerário equivocado incluído na conta única, 

mas tão somente a tentativa de redução da quantia outrora contida no 

alvará, que novamente friso: já foi devidamente levantado. O presente 

recurso em verdade busca revolver matéria preclusa, pois que a decisão 

a quo cujos efeitos visa elidir ou modificar, é aquela que deferiu o 

levantamento da penhora e ordenou a expedição do respectivo alvará 

liberatório do valor depositado, contudo, para atingir de tal desiderato, 

caberia ao recorrente, no decêndio contado da data em que tomou ciência 

da decisão determinadora da expedição do alvará liberatório, interpor o 

recurso próprio, sob pena de consumação da preclusão que, 

efetivamente, ocorreu. Neste sentido: “VALORES LEVANTADOS EM 

EXCESSO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. O recurso 

que reitera matéria objeto de decisão em recurso anterior encontra óbice 

na preclusão - Circunstância dos autos em que se operou a preclusão. 

VALORES LEVANTADOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. BUSCA E 

APREENSÃO. A restituição de quantia recebida a maior em juízo pode ser 

exigida nos próprios autos do processo, autorizando a busca e apreensão 

de valores. A impenhorabilidade assegurada pelo art. 833 do CPC/15 não 

constitui parâmetro para obstar a restituição de valores recebidos 

indevidamente por alvará judicial - Circunstância dos autos em que se trata 

de reembolso de valores levantados a maior pelo credor; não se trata de 

penhora, mas de apreensão de valores; o ato não se submete à regra de 

impenhorabilidade; e se impõe manter a decisão agravada. RECURSO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70080039902, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 27/02/2019). “MATÉRIA PRECLUSA. ALVARÁ LEVANTADO 

EM DEZEMBRO/2016. A inconformidade é dirigida contra a penhora de 

valores existentes em conta poupança e que já foram levantados pela 

credora em 2016 por alvará judicial. Nesse contexto, estando preclusa a 

oportunidade para arguir invalidação da penhora e da expedição de 

alvará, as pretensões haverão de ser veiculadas por demanda própria e 

não no bojo da ação de execução.RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento, Nº 70081381659, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 

11-07-2019) “DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em não conhecer do recurso de agravo de instrumento. EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DETERMINAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS 

VALORES DEPOSITADOS E EFETIVAMENTE LEVANTADOS POR 

INTERMÉDIO DE ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 

MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1187611-8 - 

Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - Unânime 

- - J. 28.01.2015) Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem 

lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo 

investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar 

correta e me filio. A função constitucional da segunda instância é de 

revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do 

trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau. Ora, quando é 

de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a 

razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões 

semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o 

Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, 

da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau 

como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 

23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo a 

apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua 

manutenção. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios 

fundamentos. Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências 

necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem 

como as anotações de estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. Às 

providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005212-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT10769-O (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT11199-O 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAL – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – 

ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –DANO MORAL 

IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA -AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE 

DA NEGATIVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE 

AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - 

Recurso conhecido e desprovido. 1-Afigura-se escorreito ato sentencial 

que declarou a inexistência do débito vinculado na conta corrente da 

empresa/apelante, se restou demonstrado que este, solicitou 
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cancelamento da referida conta e deixou de movimenta la, e mesmo assim 

o banco apelado cobrou por um serviço não prestado, debitando os 

encargos quando a conta corrente já se encontrava inativa, ou seja, 

situação que por si só, demonstra abusividade por parte da instituição 

financeira. 2-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete 

à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza 

consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do 

art. 373, II, do CPC. 2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao 

crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e 

o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de 

prova, ainda que seja pessoa jurídica. 3- A fixação do valor da 

indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do 

ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do 

possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na 

intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor 

atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Relatório. Recurso de Apelação Cível 

interposto por EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, contra a 

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Campo Novo do Parecis/MT, na Ação de Indenização Por Danos Morais 

e Materiais nº 0005212-73.2017.8.11.0050, movida por MM - 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, cujo dispositivo restou assim 

consignado: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais formulados por Everest Transportes Rodoviários Ltda em face de 

Banco Safra S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, por 

reconhecer o ato ilícito praticado consistente na restrição de débito 

indevido, para condenar a instituição requerida a efetuar o pagamento, em 

dobro, do valor cobrado indevidamente, que foi equivalente a R$ 1.418,03 

(um mil e quatrocentos e dezoito reais e três centavos), devendo ser 

corrigido monetariamente pelo indice INPC a partir do efetivo pagamento (f. 

29) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Via de consequência, 

corn fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Desse modo, CANCELO a audiência aprazada para a 

data de 10/09/2019 (despacho de f.93). Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do código de processo civil. Oportunamente, cerfifique-se 

o trânsito em julgado e cumpra-se o quanto estabelecido no art.611 do 

CNGC-TJMT, de modo que nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se Nas 

razões recursais (ID. 35105971- pag.1), aduz a Apelante que a sentença 

do juízo a quo merece ser reformada, no ponto que não reconheceu o 

dano moral indenizável, para tanto; (i) alega que de fato manteve relação 

jurídica com o Banco/apelado, relacionado à abertura de conta corrente, 

mas que posteriormente solicitou o cancelamento da mesma, o que não foi 

cumprida pela instituição financeira; (ii) fala que a desídia do 

banco/apelado, ocasionou cobrança ilegal de taxas bancárias, que 

consequente culminou com a negativação da empresa/apelante;(iii) que já 

se encontra pacificado nas jurisprudências pátria, que a pessoa jurídica 

pode sofrer dano moral; (iv) qe restou caracterizado nos autos, danos a 

sua honra objetiva ao ter seu CNPJ inserido no rol dos inadimplentes do 

SPC/SERASA, motivada por suposta cobrança indevida, referente a taxas 

bancárias. Nesse sentido, pugna pelo provimento do presente recurso, 

para condenar a instituição financeira/apelada ao pagamento de 

indenização por danos morais, fixando o quantum, atendendo aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não enriquecimento 

sem causa. Contrarrazões do Banco/Apelado vieram (ID. 

35105973-pag.14809178 pag. 2), pugnando pelo desprovimento do 

recurso ora interposto. Fundamentação e Decisão. O art. 932, V, do CPC, 

permite que o relator, depois de facultada a apresentação de 

contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar 

“(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça 

ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 

ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência”. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

ajuizada pela apelada, em razão da inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes por uma dívida que alega ser indevida. A esse contexto, 

tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, se 

sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há 

a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º 

da Lei Consumerista. O ônus da prova acerca da existência de débito é de 

responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 

3º, I e II, do CDC, in verbis: “Art. 14”. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Por 

sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de 

responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas 

partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em 

se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria 

natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação 

de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à 

empresa/autora a produção de prova negativa. Na hipótese, entendo que 

a instituição financeira/apelada não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 

do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes. Isso 

porque o Banco/apelado não comprovou o suposto inadimplemento à 

justificar a negativação do nome da empresa/apelante, enquanto esta 

juntou certidão do serasa (id.35101990-pag.12) provando que o seu nome 

foi inserido no SPC pela apelada, por dividas supostamente inexistentes. É 

cediço que, nesses casos, não mais residem dúvidas que a pessoa 

jurídica, a exemplo da natural, pode sofrer dano moral. A Constituição 

Federal, em relação ao caso, traduz isonomia. Em se tratando de pessoa 

jurídica, de rigor é a demonstração do dano moral experimentado. Não 

restam dúvidas que, embora se tratando de pessoa jurídica, para o caso 

em comento, prescinde de prova efetiva do dano, sendo este presumido. 

Alias, frise-se, não se pode negar que a empresa, estando negativada, 

sofre restrições de crédito em relação a seus fornecedores, instituições 

financeiras e até perante sua clientela, caso esta acesse os órgãos. 

Nestes casos, o posicionamento dos tribunais estaduais e ratificados pelo 

STJ, dão conta tratar-se de dano ‘in re ipsa’, isto é, prescinde de prova. A 

este respeito, há posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul. ‘RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA 

JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº. 71005464987, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado 

em 22/05/2015)’. ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura efetivo 

prejuízo moral indenizável, por atingir a honra objetiva da pessoa jurídica. 

Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em consonância com 

as peculiaridades do caso e com os precedentes deste Tribunal de 

Justiça. Verba honorária de sucumbência mantida em 15% sobre o valor 

da condenação, em atenção ao art. 20, §3º do CPC. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº. 70065673923, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 11/11/2015)’. ‘APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOSDE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Demonstrada a anotação 

negativa indevida em nome da empresa autora, pois referente à dívida 

inexigível, configurado está o dano moral em favor da pessoa jurídica, o 

qual não exige prova do prejuízo, por ser de natureza "in re ipsa". 

Indenização que é de rigor. "Quantum" da indenização arbitrada que 

merece ser minorado, por extrapolar os limites de adequação ao padecido 

pela demandante. Sentença parcialmente modificada. POR MAIORIA, 

VENCIDO O VOGAL, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação Cível Nº. 70065898405, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/10/2015)’. 

‘RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. DANO 

MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 
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CONFIRMADA. Diante da ausência de demonstração, pela requerida, da 

origem do débito que ensejou a inscrição, ônus que lhe competia, a teor do 

art. 333, II do CPC, restou configurado a ilicitude da negativação. Aplica-se 

ao caso a súmula 227 do STJ, a qual assegura que são cabíveis danos 

morais à pessoa jurídica. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.240,00 

mostra-se adequado, eis que dentro dos parâmetros adotados pela turma, 

deste modo, não merece reforma. Sentença que vai mantida por seus 

próprios fundamentos, à luz do artigo 46 da lei 9.099/95 dos Juizados 

Especiais. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº. 71005425848, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 11/06/2015)’. O STJ, no agravo regimental 

produzido no agravo de instrumento número 1082609-SC, fonte internet, já 

proclamou que: ‘No caso de inscrição irregular em órgãos de proteção ao 

crédito, o dano moral configura-se ‘in ré ipsa’, isto é prescinde de prova, 

ainda que seja pessoa jurídica’. (google). Suplantada essa questão, não 

agiu com o seu costumeiro acerto o juízo monocrático ao fundamentar pela 

improcedente da lide em relação aos danos morais suportados pela 

empresa/apelante, assim, cabe agora aferir o valor da indenização a ser 

atribuída ao recorrente. Embora o dano moral seja de difícil aferição 

aritmética, em face de sua subjetividade, deve o julgador atentar para a 

sua extensão, para o comportamento da vítima, para o grau de 

culpabilidade do ofensor e para a condição econômica do ofensor, de 

modo que o ofensor veja-se pedagogicamente repreendido a não repetir o 

ato, e a vítima veja-se compensada pelo prejuízo experimentado, sem, 

contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar 

o enriquecimento sem causa e dar causa ao desproporcional 

empobrecimento do ofensor. Noutros termos, o magistrado deve ser 

sensível a ponto de chegar a um valor que não seja astronômico e nem 

insignificante. O primeiro pode levar até o possível enriquecimento sem 

uma causa determinante, enquanto que o segundo seria até a 

desmoralização desse bem imaterial que a Constituição Federal contempla 

e impõe a sua valoração monetária, a rigor dos incisos V e X, do artigo 5º, 

da Constituição Federal. Segundo entendimento do STJ, o arbitramento da 

indenização moral deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a 

título de danos morais na importância fixada na sentença de R$10.000,00 

(dez mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso. 

Vale frisar ainda, conforme comprovado alhures a negativação do nome 

da empresa/apelante foi indevido e após pedido de cancelamento do 

contrato de abertura de conta objeto em discussão, conforme (id 

35101990-pag.6) situação essa que não foi devidamente impugnada pela 

instituição financeira/apelada. Nesse sentido, já se encontra sedimentando 

junto ao Superior tribunal de justiça pela Sumula 54 e seguido pelos demais 

tribunais estaduais, que em se tratando de situações do caso em apreço, 

a incidência dos juros de mora deverá ser a partir do evento danoso. Com 

estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, 

para condenar a instituição financeira/apelada a pagar à 

empresa/apelante, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais, devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC, e juros de mora a partir do evento danoso (sumula 54) STJ. E, deixo 

de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que os 

respectivos honorários foram fixados no percentual máximo estabelecido 

no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de 

transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro 

grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

Decisão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 0009190-15.2011.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-O (ADVOGADO)

SILCA MENDES MIRO BABO OAB - MG76079-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO OAB - GO27495-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DOS SANTOS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209-O 

(ADVOGADO)

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO 

CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO 

RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS MANTIDOS – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA 

– SÚMULA 54, DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO DE 

OFÍCIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES - PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – 

PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. 

O §2º do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de 

retratação do seu posicionamento. 2. Viabilizado, em juízo de retratação, o 

provimento parcial do recurso de apelação cível, julga-se prejudicado o 

agravo interno. Trata-se de Agravo Interno interposto ITAU UNIBANCO S/A 

em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu da sua 

Apelação Cível ante a ausência de dialeticidade e manteve a sentença que 

julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação de Repetição de Indébito 

c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em seu desfavor por 

ORLANDO DOS SANTOS. Alega o agravante que o objetivo da 

interposição do recurso de apelação interposto não foi a desconstituição 

da veracidade dos fatos colhidos em sede de conhecimento, em 

contraposição à prova pericial, mas sim, quanto à condenação em danos 

morais, arbitrado pela sentença a quo, em valor desarrazoado e 

exorbitante de R$10.000,00 (dez mil reais), à margem dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o fato de que a atitude de 

cobrar contrato, o qual não possuía conhecimento de ser fraudulento, não 

se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC, para 

caracterização de má-fé, ensejadora de repetição de indébito na forma 

dobrada. Requer, caso não realizado o juízo de retratação, seja o 

presente recurso julgado pelo Colegiado, a fim de que lhe seja dado 

integral provimento, para dar seguimento regular ao recurso de apelação 

interposto, conhecendo-o e provendo-o conforme razões recursais. 

Contrarrazões da agravada (ID 32618455). É o relatório. DECIDO. 

Analisando o feito, entendo que, em parte, assiste razão ao agravante. 

Verifica-se dos autos que ORLANDO DOS SANTOS propôs AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada em face do BANCO ITAÚ S/A, alegando que suportou 18 

descontos indevidos na sua conta bancária, por ordem do requerido, no 

valor de R$ 118,61 mensais, sem que tivesse entabulado qualquer relação 

jurídica com dita instituição financeira. Requereu, assim, a condenação do 

réu ao pagamento de repetição de indébito no valor de R$ 5.172,58 e de 

indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo. Ao 

decidir o mérito, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos formulados 

pelo autor, tendo por base laudo pericial grafotécnico que afirmou que a 

assinatura constante do suposto saque de valores realizado pelo autor 

não era autêntica, evidenciando-se a ocorrência de fraude na 

contratação. Assim, condenou o requerido a restituir, em dobro, os 

valores que descontou indevidamente da conta bancária do autor, 

atualizado com correção monetária a partir de cada desconto e juros de 

mora desde a citação, devendo o valor ser apurado em liquidação de 

sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC 

desde a sentença. Por fim, tendo a parte autora decaído de parte mínima 

do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, 

condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC). Irresignado, o Banco requerido 

interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, (i) a regularidade da 

contratação do empréstimo, pois se deu por meio eletrônico, em terminal 

de autoatendimento o qual só pode ser firmado com uso de senha 

eletrônica pessoal e cartão com cartão com tecnologia CHIP; (ii) afirmou 

que havendo comprovação de fraude na formalização do contrato, 

nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída ao recorrente, visto que 

também teria sido vítima do golpe praticado por falsário; (iii) inobstante a 

violação de um dever jurídico, nessa situação em concreto, não se deve 

presumir a ocorrência de dano moral, já que o recorrente agiu de boa fé 

em regularizar a questão logo que procurado pela parte recorrida, o que 

afasta, inclusive, a devolução em dobro; (iv) em caso de manutenção da 

sentença, requer a minoração do quantum indenizatório; (v) requer que a 
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incidência dos juros moratórios incidam a partir da eventual mora no 

pagamento, ou ainda, da publicação da sentença. Veja-se que, de fato, 

não era o caso de não conhecimento do recurso, pois, o apelante, ora 

agravante, pugnou pela reforma da sentença no que toca ao dano moral, à 

restituição em dobro e quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a 

condenação nos danos morais. No que toca à alegação de regularidade 

da contratação do empréstimo, tenho que a questão encontra-se 

superada, tendo em vista o laudo pericial grafotécnico que indicou não 

haver como afirmar que o documento foi assinado pelo punho do Autor, 

portanto, indicativo de fraude. Dito isto, no que concerne à ocorrência de 

ato ilícito, cumpre assinalar que, nos termos do entendimento da Corte 

Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das 

empresas não é elidida em situações como a ora retratada, por consistir 

em risco inerente à atividade econômica por elas exercida, caracterizando 

o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de 

causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a 

configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de 

responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta 

circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que 

o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que 

presta ao consumidor. Nesse sentido, trago à colação o precedente do 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE MERCADORIA. DESCONTO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. "As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 12/09/2011, submetido ao rito dos 

repetitivos). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg 

no AREsp: 585727 PR 2014/0245935-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 18/12/2014) No caso 

em apreço, conclui-se que a conduta culposa do Réu, por negligência, 

está evidenciada na conduta omissiva (deixar de pesquisar quem era 

aquele pretenso cliente), sendo certo que da negligência é que surgiu o 

fato potencialmente danoso à parte autora. Portanto, não há dúvida acerca 

do defeito na prestação dos serviços por parte do Banco requerido, não 

havendo falar-se em exclusão de responsabilidade ou inexistência de 

dano moral. Para a fixação do valor do dano moral, há de se ter como 

parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a 

regulamentá-lo. Busca-se a equivalência entre a ofensa e o quantum da 

indenização, uma vez que não há valor capaz de restaurar as lesões 

causadas à imagem e à honra de quem sofreu a ofensa. Para que se 

afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de 

cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o 

causador do dano, com aplicação, inclusive, da chamada Teoria do Valor 

do Desestímulo, que preconiza a fixação da indenização também como 

forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor. 

Com base na observância desses fatores e com base em julgados 

semelhantes deste Sodalício, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), arbitrado na instância singela, afigura-se dentro dos limites da 

razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da 

condenação e não favorece enriquecimento sem causa para a vítima do 

ilícito. Por outro lado, incidem juros moratórios de 1% ao mês desde a data 

do evento danoso, a teor do enunciado na Súmula 54 do Superior Tribunal 

de Justiça, entendimento sufragado no REsp 1.132.866/SP, por se tratar 

de responsabilidade civil extracontratual, correção esta que faço de ofício, 

por se tratar de matéria de ordem pública. No que tange à restituição de 

valores, pontuo que essa deve ocorrer, efetivamente, na forma simples, 

pois a dobra só se afigura possível diante de prova da má-fé do credor, 

não produzida no caso, já que não se trata de cobrança indevida, mas sim 

de operação supostamente fraudulenta. Assim, demonstrado nos autos 

terem sido descontados valores da conta bancária da parte autora como 

forma de pagamento dos débitos decorrentes de contratação fraudulenta, 

a parte ré deve restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga 

pelo consumidor. Nessa trilha: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÉBITOS PROVENIENTES 

DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO PESSOAL, CONSIGNADOS EM 

FOLHA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM 

COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, 

VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Se os documentos acostados 

aos autos provam que a contratação do empréstimo consignado fora 

realizado por terceiro e mediante fraude, bem como que o consumidor não 

pode utilizar de tal crédito, a avença deve ser considerada inexistente.” 

(TJMT. Ap 140164/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 24/04/2018). A instituição financeira, diante da atividade 

de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, 

absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula 

nº 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do 

STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé 

do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a 

imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.” (TJ-MT, 

RAC nº 0002571-71.2013.8.11.0012, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 16/10/2019, Publicado 

no DJE 29/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE 

FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA 

SIMPLES – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo 

não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e 

indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa. Não havendo 

comprovação de má-fé nos descontos indevidos efetuados na folha de 

pagamento de pensionista do INSS, a restituição de valores à parte 

prejudicada deve ser feita de forma simples, sob pena de ocorrer 

enriquecimento sem causa. A aferição do valor da indenização deve ser 

pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma 

que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, 

situações observadas no caso dos autos.” (TJ-MT, RAC nº. 

1001558-25.2019.8.11.0007, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 27/02/2020) Portanto, neste ponto, entendo que a 

decisão merece reparos. Isto posto, exercendo o juízo de retratação, 

revogo a decisão monocrática de ID: 24041042, para, dando parcial 

provimento ao Recurso de Apelação de ITAU UNIBANCO S/A, unicamente 

afastar a restituição em dobro, devendo esta se dar na forma simples. De 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, fixo os juros de mora 

sobre os danos morais a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54, do 

STJ. Mantenho inalterada a distribuição dos ônus de sucumbência. Por fim, 

declaro PREJUDICADO o presente agravo interno. Aguarde-se o decurso 

do prazo recursal e, após as certificações de estilo, arquive-se. Às 

providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda 

Câmara Cível a assinar os expedientes necessários. Intimem-se. 

Cumpram-se. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. RELATOR.

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1015376-65.2019.8.11.0000
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FRIGORIFICO J & J LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAVEL MALDI BORGES OAB - MG62248 (ADVOGADO)
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JOSIELDO MACHADO COUTINHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN OAB - MT18417-A (ADVOGADO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT13284-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – DECISÃO QUE REJEITOU 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE DOMICÍLIOS 

– COMPETÊNCIA CONCORRENTE - ESCOLHA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 46, §4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. a) Em razão 

da natureza pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é 

o foro competente para o processamento da ação monitória. b) No caso 

dos autos, verifica-se que o 1º Requerido é pessoa jurídica, com sede na 
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Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG; ao passo que o 2º Requerido, 

é pessoa física com residência na Comarca de Barra do Garças (ID 

18481486 – págs. 27/28) c) A caracterização de pluralidade de domicílio 

tem assento legal (art. 70 e SS, do Código Civil) e está evidenciada, in 

casu. d) Nessa particular hipótese, a competência é concorrente por se 

tratar de dois réus, segundo a qual fica a critério do autor demandar no 

foro de qualquer um deles, a teor do que dispõe o § 4º do art. 46 do CPC. 

e) Ademais, convém anotar a ausência de indicação pelo recorrente de 

qualquer prejuízo processual específico com a tramitação do feito perante 

a Comarca de Barra do Garças. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 

FRIGORIFICO J & J LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida 

pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação 

Monitória nº. 487-48.2018.8.11.0004 - Código 269254, movida em seu 

desfavor por JOSIELDO MACHADO COUTINHO, que rejeitou a exceção de 

incompetência arguida, que almejava o envio dos autos para a cidade de 

São Sebastião do Paraíso/MG, onde se situa a sede da pessoa jurídica 

emitente do cheque e o local de seu pagamento. Em suas razões, o 

agravante alega que a legislação, seja específica (Lei do Cheque), seja a 

processual (Código de Processo Civil), claramente orientam a competência 

no caso de cheque, qual seja, a da sede da empresa pessoa jurídica e de 

onde é o local de seu pagamento, cidade de São Sebastião do Paraíso/MG. 

Sustenta que é pacífica a jurisprudência do tema em análise, sendo que 

conforme inclusive já decidido pelo C. STJ, no caso de ação monitória 

lastreada em cheques sem eficácia executiva, tem-se por competente o 

foro de domicílio do réu, seguindo-se a regra geral de competência 

prevista no Código de Processo Civil. Assim, requer seja concedido efeito 

suspensivo ao presente recurso, na medida em que a manutenção da 

decisão agravada gera e gerará prejuízos de graves e de difíceis 

reparações que atinge a ora Agravante, pois se permanecer a 

continuidade dos autos sem a análise da competência, prejuízo trará a 

todas as partes envolvidas. No mérito, requer seja provido o recurso a fim 

de reformar a decisão agravada e, julgar procedente a arguição, 

definindo-se como foro competente o da Comarca de São Sebastião do 

Paraíso/MG. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 20808461). 

Sem contraminuta da parte agravada (ID 24849452). É o 

relatório/fundamento/decido. O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator 

negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal 

de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado 

em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência. É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao 

Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à 

desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere. 

Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a 

qual prevê: “Súmula 568: O relator, monocraticamente e no Superior 

Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando 

houver entendimento dominante acerca do tema.” O processo principal 

trata de Ação de Monitória proposta por JOSIELDO MACHADO COUTINHO 

perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças, em face de FRIGORIFICO 

J & J LTDA – ME e AURIO RODRIGUES PEDREIRA, objetivando o 

recebimento de dívida originária de cártula nominal (cheque) emitido pelo 

1º requerido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como pagamento 

parcial referente à compra de um veículo. Recebida a inicial, o Magistrado 

determinou a citação dos Requeridos para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias. Devidamente citado, o 1º Requerido ofereceu Embargos 

Monitórios alegando, em preliminar, exceção de incompetência, por 

entender que o foro competente é o da Comarca de São Sebastião do 

Paraíso/MG, onde se localiza a sede da pessoa jurídica e local do 

pagamento da quantia alegada. Ao analisar a preliminar, o Magistrado de 

piso rejeitou a exceção de incompetência por entender competente o Juízo 

de Barra do Garças, uma vez que este é o domicílio do 2º Requerido, 

AURIO RODRIGUES PEDREIRA, e, portanto, em conformidade com a regra 

processual disposta no art.46 , §4º, do CPC, o que motivou a interposição 

do presente agravo de instrumento. Pois bem. Via de regra, em se 

tratando de competência territorial, essa é prorrogável, sendo restrito às 

partes possível questionamento sobre a incompetência do juízo onde foi 

ajuizada a demanda. Com efeito, o art. 65 do CPC, estabelece que 

prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência 

em preliminar de contestação. A jurisprudência firmada sobre o tema na 

Corte Superior de Justiça é no sentido de que a competência relativa deve 

ser arguida pela parte contrária, não podendo ser declarada de ofício, nos 

termos da Súmula nº 33/STJ (“A incompetência relativa não pode ser 

declarada de ofício”). Convém ressaltar que em razão da natureza 

pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é o foro 

competente para o processamento da ação monitória. A propósito, trago à 

baila, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. 

COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consolidado nesta Corte 

Superior é no sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente 

para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título 

sem eficácia executiva. 2. Agravo regimental não provido com aplicação 

de multa.” (AgRg no AREsp 253428/RS (2012/0235348-1), Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 

28/05/2013, DJe 03/06/2013) No caso dos autos, verifica-se que o 1º 

Requerido é pessoa jurídica, com sede na Comarca de São Sebastião do 

Paraíso/MG; ao passo que o 2º Requerido, é pessoa física com residência 

na Comarca de Barra do Garças (ID 18481486 – págs. 27/28) A 

caracterização de pluralidade de domicílio tem assento legal (art. 70 e SS, 

do Código Civil) e está evidenciada, in casu. Nessa particular hipótese, a 

competência é concorrente por se tratar de dois réus, segundo a qual fica 

a critério do autor demandar no foro de qualquer um deles, a teor do que 

dispõe o § 4º do art. 46 do CPC. Ademais, convém anotar a ausência de 

indicação pelo recorrente de qualquer prejuízo processual específico com 

a tramitação do feito perante a Comarca de Barra do Garças. O cotejo dos 

autos evidencia em verdade o pleno exercício do direito de defesa pelo 

devedor, que praticou a tempo e modo todos os atos que a legislação 

processual lhe oportunizava. Assim, nos termos da fundamentação supra, 

imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada. Pelo 

exposto, conheço do recurso e no mérito, de forma monocrática, 

NEGO-LHE PROVIMENTO. Comunique-se o Juízo de piso. Publique-se para 

conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem 

irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento. Às providências. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO - R e l a t o r -

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0025852-37.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570-O (ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO (APELADO)

VALTER FERNANDES DA SILVA - ME (APELADO)

VALTER FERNANDES DA SILVA (APELADO)

EDSONNIN RIBEIRO DIOGENES (APELADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO 

DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - 

Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos 

artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 

73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. 2 - Não 

ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém 

êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, 

CPC . 3 - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a 

determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que 

não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento 

da relação processual. Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação cível 

interposto por BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida na 

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” em face 

de VALTER FERNANDES DA SILVA – ME e VALTER FERNANDES DA 

SILVA nos autos de nº 0025852-37.2011.8.11.0041 perante a 4ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital. Prolatada a 

sentença que consta sob ID. Num. 22640524 o magistrado aquo 

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituiu o título executivo extrajudicial tão somente quanto aos 
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executados não citados dentro do prazo prescricional: Valter Fernandes 

da Silva - ME e Valter Fernandes da Silva, e, por fim, condenou o Banco 

exequente em custas processuais. Posteriormente em sede de embargos 

de declaração o magistrado de piso os acolheu parcialmente para sanar a 

obscuridade constatada, e determinou que quando se lê-se: prescrição 

intercorrente na sentença de fls. 79/82, leia-se: prescrição do título, na 

forma em que foi a sentença fundamentada. Mantendo incólume o restante 

da decisão. Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados 

sob ID. Num. 22640532 que ajuizou a ação principal de execução diante do 

descumprimento da obrigação de dos devedores apelados dentro do 

prazo legal, uma vez que a ação foi regularmente recebida e expedida 

citação, de modo que eventual prescrição deveria ter sido suscitada no 

momento do recebimento da demanda; que a morosidade em citar ocorreu 

por desídia do Poder Judiciário; que a interrupção do prazo prescricional 

se deu quando o Juízo aquo determinou a expedição da citação. 

Contrarrazões sob ID. Num. 22643956. Síntese necessária. Em face de 

inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo 

Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do 

estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil. O juiz de 

piso ao analisar os autos, visualizou a existência da prescrição, uma vez 

que já havia transcorrido mais de cinco anos desde o ajuizamento sem a 

citação do Executado. Quanto a matéria pertinente assim se pronunciou: 

“(...) A ação foi distribuída em 20/07/2011. Decisão inicial proferida em 

04/08/2011 determinando a citação dos executados. Não foram citados 

todos os executados, nem mesmo localizados bens para o arresto destes. 

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição intercorrente quanto aos 

executados não citados dentro do prazo prescricional (Valter Fernandes 

da Silva – ME e Valter Fernandes da Silva). (...) Assim, o exequente 

deveria ter providenciado a citação válida dos executados DENTRO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente. (...) A negligência do Banco exequente não representa 

qualquer medida de proteção ao direito dos executados, porém, gera 

despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências 

e ainda dificulta o andamento célere de outros processos. O cartório 

judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de 

crédito, sendo o princípio da efetividade é incompatível com esta situação. 

Sabe—se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a 

segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora 

proposta durante anos, o seja. Desta forma, entende-se que quis o 

legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz 

social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente. 

Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos demais 

executados não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário: 

Isto é, passaram-se mais de 05 (cinco) anos sem o Banco exequente 

impulsionar devidamente o processo, deixando de providenciar a citação 

válida dos executados: Valter Fernandes da Silva – ME e Valter 

Fernandes da Silva, operando-se a prescrição intercorrente desta 

execução quanto a estes. Quando proferida a decisão inicial, a 

interrupção da prescrição retroagiu a data da propositura da demanda, 

assim, embora tenha o exequente pleiteado a citação por edital destes 

dois executados, e tenha sido deferido, quando de seu pleito 

(01/08/2016), já havia prescrito o título (20/07/2014). Registro ainda que a 

sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, 

não descaracteriza a ocorrência da prescrição. Desta forma, por tratar-se 

de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos 

casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do 

próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo 

dando o devido impulsionamento.” Pois bem. Pela leitura dos autos, 

observo que a ação foi ajuizado em 21/07/2011, teve despacho inicial em 

04/08/2011 e foi extinta em 11/01/2019, uma vez que durante todo este 

interregno não houve a efetiva citação do devedor apelado. Inicialmente, 

verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de 

Crédito Bancário, e, consoante o art. 206, §5º, I do Código Civil a ação de 

execução prescreve em 5 (cinco) anos. Da mesma forma, friso que 

ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos 

artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 

73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. Com efeito, 

referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser 

efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho 

que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente 

ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos: “Art. 

240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. § 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo 

despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º. Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º. § 4º O 

efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos 

demais prazos extintivos previstos em lei. "Art. 802. Na execução, o 

despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 

disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido 

por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição 

retroagirá à data de propositura da ação.” Friso que a prescrição é 

instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, 

não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por 

lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a 

resguardar direitos ante a inércia da parte credora. Assim, o prazo 

prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que 

houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório. 

Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser 

imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os 

pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em 

tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo 

prescricional, DURANTE ANOS. Consumou-se, portanto, no curso do 

processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso 

temporal previsto no Código Civil. Dessa forma, resta consumado o direito 

do autor. Ademais, friso que a prescrição é matéria de ordem pública, 

podendo ser declarada A QUALQUER MOMENTO inclusive de ofício. 

Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, 

cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo 

prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da 

Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo 

prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo 

inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do 

vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. 

Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. 

PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 

70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018). Ainda: 

'APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. A prescrição é matéria de ordem 

pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição. 2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do 

falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição. 3. 

A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto 

litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte. 4. 

Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se 

parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe 

provimento. (TJ-DF, APELAÇÃO Nº 0015078-16.2015.8.07.0009, 4ª 

TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA) Isto 

posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de 

manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo 

recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de 

estilo. Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para 

os fins pertinentes. Cumpra-se. Desembargador: Sebastião de Moraes 

Filho. = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-82.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-A (ADVOGADO)

SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

OAB - 02.520.543/0001-65 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GIONGO (AGRAVADO)

GIONGO IMOVEIS S.A. (AGRAVADO)

AGROPECUARIA CAMILA S.A. (AGRAVADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 69 de 281



ARI GIONGO (AGRAVADO)

CAMILA GIONGO (AGRAVADO)

DURINE GIONGO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HAURIET AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DE 

INTIMAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE 

AGRAVANTE - – ART. 998, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC – RECURSO 

PREJUDICADO. a) Em razão de pedido de desistência do recurso 

formulado pela Agravante, com base no art. 998, do CPC, impõe-se o não 

conhecimento do recurso ante a perda do objeto. b) Incidência do art. 932, 

III, do CPC. Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno interposto por SOUZA, 

CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da 

decisão deste Relator que indeferiu pedido para que seja anulado o 

acórdão referente ao julgamento realizado em 02/10/2019 (ID 17961474), 

pela Segunda Câmara deste Tribunal, em razão de nulidade de publicação 

de intimação do causídico. Requereu o recebimento do presente recurso 

e, não havendo retratação, sejam os autos remetidos para a apreciação 

do órgão colegiado, com inclusão na pauta de julgamento, nos termos do 

art. 1.0212, §2º do CPC. Pedido de desistência do recurso formulado pela 

agravante (ID 33845991). É o relato do necessário. Decido. No caso em 

apreço, a rigor do pedido de desistência formulado (ID 33845991), este 

recurso perdeu seu objeto. Nessas condições, diante da ausência de 

interesse do recorrente no prosseguimento do feito, com fundamento no 

artigo 998, do CPC, acolho e homologo o pedido de desistência. Com 

esses fundamentos, em decisão monocrática deixo de conhecer do 

presente recurso e, nos termos do art. 932, III, do CPC, JULGO-O 

PREJUDICADO ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de 

objeto. Comunique-se ao juízo de piso. Publique-se para conhecimento dos 

interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, 

realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento. Às 

providências. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - R e l a t o 

r -

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0032833-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-A (ADVOGADO)

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT5477-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS (APELADO)

HELIO PASSADORE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEBER ROBERTO DE CARVALHO OAB - MT4754-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – 

MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não basta a 

manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se 

combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial. 2. Recurso não 

conhecido. Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por 

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. em face de sentença proferida 

nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO”, nos autos de nº 

0032833-14.2013.8.11.0041, que foi ajuizado originalmente por 

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS e HELIO PASSADORE; feito que 

tem trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso. 

Prolatada a sentença sob ID. Num. 25202464 o magistrado de piso julgou 

extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a parte 

apelante/embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2, do CPC. Em apertada síntese, alega o recorrente sob ID. Num. 

25202474 que o magistrado aquo não agiu com acerto uma vez que o título 

executivo extrajudicial, objeto da ação de execução possui liquidez, 

certeza e exigibilidade. Contrarrazões sob ID. Num. 25202480. Síntese 

necessária. Conforme relatório retro, vem a parte apelante suscitar 

necessidade de reforma da sentença diante da liquidez, certeza e 

exigibilidade do título executivo ensejador da execução ora embargada. Em 

1ª instância assim foi sentenciado: “Cuida-se de Embargos a Execução 

ajuizados por Rosangela Passadora dos Santos e Hélio Passadore contra 

Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda. Nos autos dos embargos a execução 

em apenso (cod. 815882) foi declarada a nulidade da execução por falta 

de liquidez do titulo, de falta que o feito executivo foi extinto. Evidente, no 

caso em analise, a perda superveniente do objeto da ação, e 

consequentemente a ausência de interesse processual. Desta forma, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o Valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2, do CPC. Transitada 

em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” O Código de 

Processo Civil preleciona o seguinte quanto a matéria pertinente aos 

embargos a execução: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado 

poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II 

- penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias 

necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa 

certa;" V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento.” Em verdade, o recorrente apresentou sua irresignação 

com o julgamento da presente demanda acervando a matéria apropriada a 

discutir o mérito da ação de embargos a execução, todavia, o magistrado 

de piso não adentrou a matéria meritória, se furtando de julgá-la por 

entender existir necessidade de extinção do feito, portanto, não pode o 

Tribunal em sede de apelação contra sentença sem resolução de mérito 

julgar algo que não foi julgado. Senão: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE 

PARCELA NEGATIVA. FACULDADE DO CREDOR.HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Não se conhece do recurso, sob pena de 

supressão de instância, quando a matéria não é apreciada pelo Juízo a 

quo.” (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 72177 RS 2001.04.01.072177-4 - 

Data de publicação: 04/05/2007) É cediço que a execução que originou a 

presente demanda de embargos à execução foi julgada, motivo pelo qual 

não deve o mérito desta ação ser julgado. A jurisprudência coaduna: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. A extinção da ação de execução acarreta a perda do objeto 

dos embargos do devedor. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70035685163, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rubem Duarte, Julgado em 23/11/2011) Outrossim, a sentença 

extinguiu os embargos a execução sem julgamento do mérito, entretanto, o 

recurso de apelação não ataca os motivos da sentença, mas reitera 

matéria meritória que não foi sequer apreciada em sentença. Não tendo a 

parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o 

recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade: 'EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE - Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos 

da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência 

de dialeticidade.' (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480180117545001 MG - 

Data de publicação: 31/07/2019) Tal conduta (ou sua ausência) impõe o 

não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se 

tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na 

matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um 

recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe 

incumbia, elucidar a própria questão fática. Aliás, consoante o brocardo 

‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo 

os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende 

adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para 

encontra onde repousa o alegado direito. Reitera-se também que 

imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, 

demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de 

preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o 

prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional 
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do colegiado. Propositalmente ou não, o recurso em referência não 

atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, 

colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que 

hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando 

caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por 

NELSON NERY JUNIOR: “A doutrina costuma mencionar a existência de um 

princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, 

exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a 

parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial 

impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e 

de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. 

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do 

princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é 

indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria 

Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 

176/178) Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da 

dialeticidade em condutas similares: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO 

CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental 

que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na 

decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao 

disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o 

agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão 

agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo 

regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 

04/10/2016). “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO 

QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO 

DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA 

IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, 

"aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. 

Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os 

fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si 

só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem 

incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no 

presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 

1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno 

não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 

09/08/2016). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO 

CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE 

RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL 

PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. 

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE 

MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local 

examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica 

um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de 

competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou 

não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus 

pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da 

dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem 

infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, 

proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do 

reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício 

insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de 

julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco 

Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 

2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da 

publicação DJe 19/02/2020). Tal conduta reforça a correção em não se 

conhecer do referido recurso, visto que o art. 932, III, do CPC permite ao 

relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não 

tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade. 

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe 

de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Decorrido o prazo 

legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro 

deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Intimações 

necessárias. Cumpra-se. Des. Sebastião de Moraes Filho. - relator -

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0022330-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-A (ADVOGADO)

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT5477-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA AUTO CENTER E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME 

(APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136-O (ADVOGADO)

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – 

MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É condição 

sine qua non para o sucesso da ação executória que a parte executada 

esteja inadimplente, uma vez que pode apresentar através de seu mister 

probatório a quitação do valor cobrado, e, que não resta dúvida que a sua 

obrigação liquida, certa e exigível esteja presente no título executivo. 2 - O 

título embargado é despojado de liquidez, consequentemente inexigível, 

vez que as notas fiscais juntadas destoam do valor cobrado, restando 

dúvida sobre a inadimplência imputada e força executiva do título 

extrajudicial em voga. Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação 

interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. em face de 

sentença proferida nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO”, nos autos de nº 

0022330-31.2013.8.11.0041, que foi ajuizado originalmente por VITORIA 

AUTO CENTER E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – ME; feito que tem 

trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso. 

Prolatada a sentença sob ID. Num. 24257497 o magistrado de piso julgou 

procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da 

execução e condenou a parte embargada ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC). Em apertada síntese, alega o 

recorrente sob ID. Num. 24257953, legalidade liquidez exigibilidade e 

certeza do título executado; que em momento algum a empresa a pelada 

contesta a existência da aquisição dos equipamentos que foram utilizados 

na franquia empresarial AM/PM; que o valor devido pela empresa apelada 

seria o somatório dos valores das notas fiscais dos bens móveis vendidos 

pela apelante; que as notas fiscais anexas comprovam a venda dos 

equipamentos e a somatória dos valores devidos corrigido e acrescido de 

juros e multa, que remonta o valor de R$ 254.816,52 (duzentos e 

cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois 

centavos). Síntese necessária. Conheço do recurso manejado, pois 

presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A 

meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento 

monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, 

quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes 

dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas 

cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação 

de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de 

entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas 

(artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). Conforme 

relatório retro, vem a parte apelante suscitar necessidade de reforma da 

sentença diante da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo 

ensejador da execução ora embargada. Em 1ª instância assim foi 

sentenciado: “(...) Pretende a parte embargante que seja declarada a 

inexigibilidade do contrato utilizado como título executivo extrajudicial para 
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mover ação de execução, na qual a parte embargada pretende receber o 

valor atualizado do débito de R$ 308.284,41 (trezentos oito mil duzentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Ao argumento de que o 

título exequendo estava incompleto quando da propositura da execução, a 

parte embargante se opõe ao pagamento da dívida por não ser possível 

delimitar a quantia a ser paga com base apenas no contrato de compra e 

venda. Extrai-se do contrato, mais especificamente em seu item 13, que o 

valor total corresponde à somatória das notas fiscais emitidas relativas 

aos bens descritos no anexo I do referido instrumento. Compulsando 

detidamente os autos da ação executiva não é possível encontrar os 

documentos que complementariam o contrato, trazendo a liquidez 

necessária ao título. No entanto, nos presentes autos, em sua impugnação 

aos embargos, a parte embargada trouxe os documentos fiscais que, em 

tese, correspondem aos bens elencados no anexo I do contrato. Muito 

embora tenham sido juntadas em momento processual não usual, não há 

prejuízo às partes, uma vez que a embargante foi devidamente intimada e 

teve a oportunidade de se manifestar acerca das notas fiscais de fls. 

106/124. (...) Contudo, da análise das notas fiscais juntadas pela 

embargada, ainda sim, não é possível delimitar o débito originário, 

apontado na inicial da execução como sendo R$ 254.816,52 (duzentos e 

cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois 

centavos). Levando em consideração que a somatória dos valores 

constantes nas notas fiscais não atinge o quantum indicado como sendo o 

saldo devedor originário, conclui-se que o título é desprovido de liquidez, 

portanto, imprestável para instrumentar o feito executivo. Assim, com 

força no art. 803, I, do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade 

da execução é medida impositiva. Mesmo sendo a nulidade declarada com 

fundamento na iliquidez, e não na inexigibilidade, como pretendia a 

embargante, trata-se de condição que pode ser declarada de ofício pelo 

magistrado, conforme o parágrafo único, do art. 803, do CPC. Por fim, em 

atenção ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos 

os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, importante colacionar o Enunciado 42 da ENFAM – Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Veja-se. 

Enunciado 42. Não será declarada a nulidade sem que tenha sido 

demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento 

deduzido pela parte. No mesmo sentido, o Congresso da Magistratura e do 

Ministério Público sobre o Novo CPC aprovou a Carta de Tiradentes. Dentre 

os enunciado contidos na Carta está o nº 19: 19. A regra do art. 489, § 1º, 

IV, do Novo CPC não obriga o juiz a apreciar todos os argumentos 

invocados pelas partes no processo, mas sim a analisar o núcleo central 

das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, 

observando o contraditório e o devido processo legal.” O recorrente 

irresigna-se com a sentença exarada aduzindo que a decisão de 1ª 

instância carece de reforma, infirmando em suas razões recursais que o 

título embargado possui a liquidez necessária. O título executivo pode ser 

configurado como um elemento imprescindível do processo executório, 

configurando-se como prova primordial do crédito executado. O título 

executivo, porém, deve obedecer uma série de quesitos para comprovar a 

subsistência do seu crédito, ou seja, através do preenchimento dos 

ditames legais o crédito constante no título será legitimado. O doutrinador 

Candido Rangel Dinamarco (1997, p.208), ensina: “Título executivo é um 

ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar 

adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se 

refere.” (Dinamarco, Cândido Rangel, Execução Civil – 5ª Edição – São 

Paulo, Malheiros, 1997, p.208) Os títulos executivos são judiciais ou 

extrajudiciais, contudo, indispensável expressar uma obrigação certa, 

liquida e exigível. O Código de Processo Civil elenca os títulos executivos 

extrajudiciais: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de 

câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a 

escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei;” Em artigo vindouro, novamente o Código de 

Processo Civil diz que título executivo extrajudicial é todo ato jurídico 

escrito, que nele apresente os critérios da liquidez e da certeza: “CPC - 

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a 

obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.” 

Desta feita, assenta-se que é condição sine qua non para o sucesso da 

ação executória que a parte executada esteja inadimplente, uma vez que 

pode apresentar através de seu mister probatório a quitação do valor 

cobrado, e, que não resta dúvida que a sua obrigação liquida, certa e 

exigível esteja presente no título executivo. O título é certo quando não 

deixa dúvidas acerca de sua existência; líquido quando não deixa dúvida a 

respeito de seu objeto; exigível quando não há dúvida sobre sua 

atualidade. Neste espeque, a parte apelada/embargante teve êxito em 

demonstrar que o título embargado é despojado de liquidez, 

consequentemente inexigível, vez que as notas fiscais juntadas destoam 

do valor cobrado, restando dúvida sobre o montante e inadimplência 

imputada e força executiva do título extrajudicial em voga. Neste sentido: 

“Embargos à execução. Falta de liquidez do título a autorizar o processo 

executivo. Perícia conclusiva de tempo quanto ao período de inatividade da 

exequente, nada referenciado na sentença. Lucros cessantes. Meros 

cálculos aritméticos. Impossibilidade. Necessidade de prova robusta para 

aferição. Nula a execução sem título líquido. Sentença nulificada ex officio, 

para que outra seja proferida ao cabo da dilação probatória, restando 

pre jud icados  os  ape los .  (TJ-RJ -  APELACAO APL 

0 0 0 1 0 9 1 7 4 2 0 0 6 8 1 9 0 0 1 4  R J  0 0 0 1 0 9 1 - 7 4 . 2 0 0 6 . 8 . 1 9 . 0 0 1 4  

-Jurisprudência•Data de publicação: 27/01/2014)” “IMPUGNAÇÃO A FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO 

VALOR PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME. DE OFÍCIO 

DECLARADO ILÍQUIDO O TÍTULO, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70074967894, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 18/10/2017).” A função constitucional da segunda 

instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a 

valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau. 

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios 

fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou 

por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito? 

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou: “Não 

viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença 

de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, 

julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa 

maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, 

de rigor a sua manutenção. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE 

PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por 

seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários 

advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 

11º, do CPC. Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências 

necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem 

como as anotações de estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. Des. 

Sebastião de Moraes. - relator -
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPERTINÊNCIA - 

EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – 

ALONGAMENTO DA DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Ausência de relação de 

consumo entre os litigantes. É inaplicável ao caso em tela o Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que não configurou-se relação de 

consumo entre as partes, mas relação comercial regida pelo Código Civil. 2 

- Ausência de indícios de excesso de execução (juros de permanência e 

juros remuneratórios), por isso, não merece amparo os embargos à 

execução e a presente apelação. 3 - O direito ao alongamento não é 

automático, dependendo do preenchimento das condições exigidas pela 

legislação, tais como incapacidade de pagamento em consequência de 

dificuldade de comercialização, frustração de safras ou eventos 

prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme dispõe o art. 

10 da Lei nº 9138/95 c/c o item 9, do Capítulo nº 2 (Condições Básicas), 

da Seção nº 6 (Reembolso), do Manual de Crédito Rural (MCR), o qual 

codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e 

aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural. 

4 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova 

de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem 

tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre 

provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre 

provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” 

(Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347). 5 - Incumbe 

ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. 

Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação cível de n. 

0000741-53.2017.8.11.0037 interposto por PAULO MASSANORE BANDO 

contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” ajuizados 

originalmente pelo próprio apelante em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste 

- MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 25709452 o 

magistrado de piso julgou improcedente os embargos à execução opostos, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a 

parte apelante/embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Em suma, requer o 

recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 25709048 a 

nulidade da sentença para retornar os autos para a produção de provas 

através da determinação de apresentação de provas que encontram-se 

sob o poder do apelado/embargado; que é nula a CCB, uma vez que é 

inadmissível a cobrança de juros de permanência e juros remuneratórios; 

necessidade de aplicação do CDC; bem como requer a concessão de 

prorrogação da dívida conforme explanado na exordial. Síntese 

necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao 

relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto 

a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de 

temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou 

apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se 

tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas 

repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). 

Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente 

recurso: “(...) Vistos. Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos 

por PAULO MASSANORE BANDO e JANAINA ROSSAROLLA BANDO em 

face de BANCO SANTANDER S/A, devidamente qualificados. Aduz, em 

síntese, há impossibilidade de cobrança dos do valores expostos na 

execução, visto que é direito do devedor o alongamento de dívidas 

originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais, 

bem como pugna haver excesso de execução. Com a inicial viram os 

documentos de fls. 32/92. Devidamente citado, o embargado apresentou 

contestação às fls. 95/106, requerendo a improcedência dos pedidos 

autorais, aduzindo que a embargante não comprovou o seu direito e não 

cumpriu com os requisitos para a concessão do alargamento da dívida, 

haja visto que o alongamento da dívida não se dá de forma automática, 

bem como pugnou pela inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor. Foi designada audiência de conciliação a qual restou 

infrutífera por ausência de propostas É o breve relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, tendo em vista que pedido de fls. 129 havia sido 

apreciado à fl. 128, conclui-se deve ser consignado que no caso em tela o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, e nos termos do artigo 920, incisos I e II do Código 

de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Sobre o alongamento da dívida, a embargante, 

de forma demasiadamente genérica, limitou-se a afirmar que o atraso no 

pagamento da Cédula de Crédito Bancário se deu em razão de problemas 

na colheita, sendo que é produtor rural e não possui condições de arcar 

com o pagamento da dívida neste momento, e por isso, tem direito ao 

alongamento da dívida por se tratar de dívidas originárias de crédito rural. 

No entanto, o embargante sequer indicou na exordial ter comunicado tal 

fato à requerida, circunstância que afasta a relevância da fundamentação 

que possa autorizar o deferimento do pedido, bem como não comprovou 

ter preenchidos os requisitos para a pretendida prorrogação. (...) Para a 

suspensão da ação executiva, nos termos do art. 739-A, §1º do CPC, não 

basta a garantia do juízo e o risco de dano irreparável, sendo ainda 

necessária a demonstração da relevância dos fundamentos dos 

embargos. Conquanto a súmula nº 298/STJ preveja que “o alongamento de 

dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição 

financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, têm a jurisprudência 

pátria entendido que a renegociação da dívida capaz de suspender o 

trâmite da ação executiva somente será obrigatória se for demonstrado o 

atendimento de todos os requisitos legais do alongamento, não bastando, 

para tanto, a mera possibilidade abstrata deste. Assim, ausente a 

relevância da fundamentação se o embargante não traz aos autos prova 

de requerimento de alongamento da dívida junto ao banco credor e 

atendimento aos requisitos necessários para tal desiderato.(N.U 

0028123-74.2013.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2013, Publicado no DJE 

30/08/2013) Além disso o embargante não nega ter celebrado o contrato 

que deu ensejo à execução, tampouco negou estar em mora com suas 

obrigações contratuais. Em nenhum momento o embargante alega ter 

ocorrido vício de consentimento ou de vontade por ocasião da celebração 

do contrato. Assim, conforme disposição contratual, houve o vencimento 

antecipado da dívida, com a incidência dos encargos contratualmente 

previstos. Incabível, portanto, a alegação de abusividade da cláusula de 

vencimento antecipado das parcelas. Diante da mora, deve o embargante 

suportar os encargos dela decorrentes, conforme contratualmente 

previsto, já que, ao promover a execução, o embargado está agindo no 

exercício regular de um direito. Por fim, cabe observar que não se aplicam 

as regras do Código de Defesa do Consumidor, eis que o valor 

disponibilizado foi utilizado com o objetivo de manutenção da atividade 

negocial rural do tomador do crédito, o que lhe retira a qualidade de 

destinatário final, ainda que o capital não tenha sido utilizado para 

aquisição de insumos. Não há, pois, ilegalidade a justificar a pretensão dos 

embargantes, sendo de rigor a improcedência dos embargos.” Em epítome, 

irresigna-se o apelante com a sentença de improcedência que julgou 

improcedente os embargos à execução opostos contra a execução 

ajuizada pela parte apelada. O recorrente sustenta que o alongamento da 

dívida é sua prerrogativa e não faculdade da parte apelada, além de ser 

inadmissível a cobrança de juros de permanência e juros remuneratórios, 

além da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. A 

relação de consumo é o vínculo jurídico, ou o pressuposto lógico do 

negócio jurídico celebrado de acordo com as normas do Código de Defesa 

do Consumidor: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo 

único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” Por esse 

motivo, diante da ausência de relação de consumo entre os litigantes, é 

inaplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que não configurou-se relação de consumo entre as partes, mas relação 

comercial regida pelo Código Civil. O Código de Processo Civil preleciona o 

seguinte quanto a matéria pertinente aos embargos a execução: “Art. 917. 

Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade 

do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação 
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errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de 

execução para entrega de coisa certa;" V - incompetência absoluta ou 

relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito 

deduzir como defesa em processo de conhecimento.” Compulsando o 

arcabouço probatório, não verifico prova cabal que possa dar azo ao 

provimento do recurso da parte embargante ora apelante, uma vez que, 

em seu mister probatório não houve êxito em demonstrar a procedência da 

sua tese pleiteada. Quanto ao pedido de alongamento de dívida rural, o 

referido não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito 

subjetivo do devedor, de acordo com a Súmula 298 do STJ. Todavia, tal 

direito não é automático, dependendo do preenchimento das condições 

exigidas pela legislação, o que não ocorreu no presente caso. O direito ao 

alongamento não é automático, dependendo do preenchimento das 

condições exigidas pela legislação, tais como incapacidade de pagamento 

em consequência de dificuldade de comercialização, frustração de safras 

ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme 

dispõe o art. 10 da Lei nº 9138/95 c/c o item 9, do Capítulo nº 2 (Condições 

Básicas), da Seção nº 6 (Reembolso), do Manual de Crédito Rural (MCR), 

o qual codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN), e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao 

crédito rural. Destarte, diante da ausência de indícios de excesso de 

execução (juros de permanência e juros remuneratórios) e preenchimento 

dos requisitos para o alongamento da dívida, não merece amparo os 

embargos à execução e a presente apelação. As lições de Moacyr Amaral 

Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª 

edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “O critério para 

distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é 

o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de 

afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os 

fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos 

extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”. Incumbe ao 

reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160 )”. A jurisprudência coaduna: “APELAÇÃO - AÇÃO 

MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS 

PROCEDENTES - ALEGAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE EVENTUAL 

PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA EM RAZÃO DE 

ALONGAMENTO DO DÉBITO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REFERIDO 

ALONGAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. 

Escoado o prazo para a Execução (03 anos) da cédula rural, é de se 

reconhecer a prescrição de Ação Monitória proposta após o decurso do 

prazo de 05 anos previsto no art. 206 , § 5º , inciso I , do código civil 

/2002, para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento público 

ou particular, especialmente se não comprovada a prorrogação da dívida, 

capaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional.” (TJMT - Ap 

32746/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). “ALONGAMENTO 

DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O 

RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE 

REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido 

que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio 

risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores 

imprevisíveis ou extraordinários. 2 - Sem a demonstração do 

preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para 

alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o 

pedido de reforma da sentença. 3 - Recurso desprovido, com a fixação de 

honorár ios  recursa is . ”  (TJ-ES -  Ape lação  C íve l  AC 

00002986920168080054 (TJ-ES) - Data de publicação: 04/12/2019). 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO C/C PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. Ausência de fundamentação não 

verificada. Cerceamento de defesa: Ao Juiz - destinatário da prova - 

incumbe aferir a necessidade, ou não, da produção de provas pelas 

partes, a teor do que determina o artigo 370 do Código de Processo 

Civil/15. No caso, estando o processo com provas documentais capazes 

de elucidar a questão em debate, dispensável se torna a realização de 

qualquer outro meio probatório. Julgamento antecipado que não acarretou 

cerceamento de defesa. Prorrogação/Alongamento da dívida: Em que pese 

seja direito do produtor rural o alongamento da dívida (Súmula nº 298 do 

STJ), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não 

restou comprovado pelos apelantes. Juros remuneratórios: Nas cédulas 

de crédito rural mostra-se permitida a cobrança de juros remuneratórios 

pactuados, vez que não se mostram abusivos: abaixo de 12% ao ano. 

Nos demais contratos, o percentual fixado, para período da normalidade, 

encontra-se dentro da média fixada pelo BACEN, merecendo ser mantidos. 

Já os juros remuneratórios para o período de inadimplência extrapolam a 

média divulgada pelo BACEN, merecendo ser limitados à taxa de juros 

incidente no... período da normalidade contratual. Capitalização. Nos 

contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, de 31.3.2000, como no caso concreto, é permitida a 

cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que 

expressamente pactuada, como nas contratações de crédito de caráter 

não rural. Já, nos contratos rurais, vai limitada a capitalização na forma 

mensal, por abusividade na contratação (diária). A utilização de CDI é 

indevida, quer como taxa de juros, quer como índice de correção 

monetária, pois sujeita o ato ao arbítrio de uma das partes (art. 122 do 

CC/02). Aplicação do verbete de Súmula nº 176 do STJ. PRELIMINARES 

REJEITADAS. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70076843002, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Julgado em 01/08/2018). (TJ-RS - AC: 70076843002 RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 01/08/2018, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/08/2018). Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada 

sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a 

prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me 

filio. A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de 

criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado 

pelos magistrados de primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a 

decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se 

novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o 

mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal 

Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão 

que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de 

decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, 

Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo a apelante 

demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto 

posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de 

manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não houve 

trabalho extra das apeladas em sede recursal, posto que não 

contrarrazoaram. Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal 

sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo 

para arquivamento destes autos. Cumpra-se. Desembargador Sebastião 

de Moraes Filho. = r e l a t o r =
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESÍDIA DA PARTE APELADA - 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É imprescindível que exista a 
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prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o 

liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o 

comportamento da apelada, o que não foi verificado. 2 - “O critério para 

distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é 

o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de 

afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os 

fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos 

extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral 

Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª 

edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347). 3 - Incumbe ao reclamante 

provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do 

seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. Vistos etc. Trata-se 

de recurso de apelação cível de n. 0052169-33.2015.8.11.0041 interposto 

por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA contra sentença 

proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” ajuizada 

originalmente pelo próprio apelante em face de WILSON GUEDES DA 

SILVA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT. Prolatada a 

sentença que consta sob ID. Num. 23468483, o magistrado de piso julgou 

improcedente a pretensão inicial e condenou ainda a parte apelante/autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma 

do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Em suma, aduz o recorrente em seus 

argumentos colacionados sob ID. Num. 23468485 que a sentença não se 

mostra condizente com a prova documental produzida nos autos; que não 

é verdade que a apelante procurou o apelado somente no dia O2/O8/2012, 

as vésperas da extinção do prazo, para nacionalizar definitivamente a 

aeronave, pois, como se depreende do e-mail trocado entre as partes 

juntado pela apelante as fls. 222 e depois juntado pelos apelados as fls. 

327, desde antes do dia 21/10/2011 as partes já vinham procurando firmar 

um acerto para contratação dos serviços de despachante aduaneiro 

fornecidos pelo apelado, ou seja, com quase um ano de antecedência, 

sendo a conversa retomada dois meses antes do prazo final, ou seja, no 

dia 27/06/2012, que a resposta do apelado só foi dada em 23/07/2012, que 

essa demora reduziu o tempo útil para o apelante providenciar a 

documentação. Contrarrazões sob ID. Num. 23468501. Síntese 

necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao 

relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto 

a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de 

temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou 

apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se 

tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas 

repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). 

Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente 

recurso: “(...) Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais 

ajuizada por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., em face de 

WILSON GUEDES DA SILVA E OPÇÃO COMISSÁRIA DE DESPACHOS 

ADUANEIROS LTDA., todos qualificados nos autos. A autora relata que no 

ano de 2002, importou uma aeronave marca CESSNA, modelo 560 xl, 

excel, s/n. 560-5256, ano fabricação 2002 (nova de fábrica), mediante 

acordo de arrendamento operacional de aeronave; que no dia 30/07/2002 

protocolou junto à Receita Federal do Brasil um requerimento de 

Concessão de Regime de Admissão Temporária, que deu origem ao 

processo administrativo nº 101183.003286/2002-16. Afirma que as 

atividades relacionadas ao despacho aduaneiro foram realizadas pelo 

requerido Wilson Guedes da Silva e Outros, para quem foram conferidos, 

mediante outorga de procuração datada de 19/06/2002, os poderes 

contidos no art. 1º do Decreto nº 646/92, os quais, a partir do referido 

instrumento, assumiram todo o processo de importação e admissão 

temporária da aeronave, que foi deferida e o processo arquivado por um 

ano (fl. 181); que, posteriormente, houve a prorrogação do regime de 

admissão temporária pelo prazo de nove anos, em decorrência de 

requerimento formulado pela autora no dia 23/06/2004. Assevera que 

esgotado o último prazo concedido, visando proceder à nacionalização 

definitiva da aeronave importada, subscreveu procuração ao réu Wilson 

Guedes e Outros, no dia 30/07/2012, com poderes para representarem a 

autora perante todas as unidades aduaneiras jurisdicionadas à Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, a fim de dar estrito cumprimento de todas as 

atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, pagando o preço 

ajustado. Salienta que o requerido Wilson, aos 03/08/2012, protocolou 

junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, o pedido de 

nacionalização definitiva do processo de admissão temporário, inserindo 

na declaração de importação, a informação de que a autora é beneficiária 

do diferimento do ICMS, conforme art. 32 do Decreto Estadual nº 1.432/03, 

o que resultou na dispensa do recolhimento do imposto ao Estado de MT, 

gerando, contudo, a obrigação tributária acessória de emissão da GLME – 

Guia para Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de 

Recolhimento do ICMS, para manter o benefício. Aduz que em 17/10/2013 

foi intimada a apresentar à autoridade fiscal do Estado de MT, a 

necessária GLME ou Documento de Arrecadação – DAR do ICMS, que 

seria devido na operação de importação da aeronave; que dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo fisco, entrou em contato com o 

requerido Wilson, invocando a apresentação do referido documento, o 

qual informou que não havia providenciado a referida guia de liberação 

(GLME), pois tal não teria sido contratada entre as partes, acarretando, 

aos 03/01/2014, a aplicação da multa de R$181.085,30 (cento e oitenta e 

um mil oitenta e cinco reais e trinta centavos). Insiste que era obrigação 

dos requeridos representarem a autora perante todas as unidades 

aduaneiras jurisdicionadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim 

de obter o desembaraço aduaneiro de importação da aeronave, dentre 

eles, o de apuração de tributos e suas respectivas obrigações 

acessórias, sendo certo que qualquer falha na prestação do serviço 

enseja imediata indenização. Ao final, requer a procedência do pedido, 

para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais no 

valor atualizado de R$217.878,72 (duzentos e dezessete mil oitocentos e 

setenta e oito reais e setenta e dois centavos, além dos ônus 

sucumbenciais. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 

19/271. Contestação apresentada às fls. 281/310, arguindo, preliminar de 

ilegitimidade passiva da requerida Opção Comissária de Despachos. No 

mérito, alega, em suma, que são inverídicos os fatos narrados na inicial, 

pois o serviço contratado pela autora foi de “cessão + prorrogação da 

admissão temporária”, regime especial de importação esse, que estaria 

vigente até 04/08/2012; que após um contato telefônico da parte autora, 

enviou em 27/06/2012, uma proposta de prestação de serviços, que não 

englobou a questão tributária a ser dirimida perante a SEFAZ/MT, aliás, 

afirma que tal serviço foi excluído da procuração pela autora. Assim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, 

pela improcedência do pedido de dano material. Juntou documentos às fls. 

311/384. Impugnação à contestação às fls. 386/398, rechaçando os 

argumentos da parte requerida e juntando documentos (fls. 400/410). 

Exceção de Incompetência rejeitada (fls. 412/413-v). Especificação de 

provas pela parte requerida (fls. 415/416-v); pela parte autora (fls. 

419/420). Decisão saneadora (fls.421/423), ocasião em que foi rejeitada a 

preliminar de ilegitimidade passiva; delimitada a questão probatória e 

deferida a produção de prova oral e testemunhal, com designação de 

audiência de instrução e julgamento, realizada às fls. 451/457. 

Homologação da desistência do autor para oitiva de uma testemunha por 

carta precatória, e encerramento da instrução (fl. 465). Alegações finais 

da parte autora (fls. 467/470) e da parte requerida às fls. 473/478-v. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Considerando que a preliminar foi rejeitada 

por ocasião do despacho saneador, passo ao exame do mérito. Mérito. A 

autora propôs ação de indenização por danos materiais, alegando, em 

síntese, que a multa recebida pelo descumprimento de obrigação 

acessória tributária, qual seja, a apresentação da GLME – Guia para 

Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento 

do ICMS, na nacionalização da aeronave CESNA, descrita na inicial, foi 

ocasionada pelo despachante/requerido Wilson Guedes da Silva. Sem 

maiores delongas, o pedido deve ser julgado improcedente. É 

incontroverso nos autos que no ano de 2002, a autora adquiriu, sob a 

modalidade “Acordo de Arrendamento Operacional de Aeronave”, marca 

CESSNA, modelo 560 XL, EXCEL, s/n. 560-5256, ano fabricação 2002 

(nova de fábrica), contratando, para tanto, o requerido Wilson, para cuidar 

do despacho aduaneiro, outorgando-lhe procuração com poderes para 

atuar junto à Receita Federal e aduana de MT. O pedido de admissão 

temporária da aeronave feito pelo requerido foi deferido, e o processo 

arquivado pelo prazo de um ano (fl. 125). Posteriormente, o próprio 

Departamento Jurídico da autora cuidou das sucessivas prorrogações da 

admissão temporária (fls. 131v/135-v, 141/142). Findo o prazo da última 

prorrogação, a autora novamente procurou o requerido Wilson, em 

02/08/2012 (fls. 154/155-v), agora, para nacionalizar definitivamente a 

aeronave (fls. 154/155-v). Sobre este ponto, extraem-se, em síntese, as 

seguintes informações do depoimento do requerido Wilson, na audiência 

de instrução e julgamento: “[...] que foi chamado pela autora em 

02/08/2012, para buscar a documentação para nova prorrogação da 
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admissão temporária, no entanto, ao chegar na empresa, foi informado 

que o trabalho seria para nacionalização definitiva, em razão do benefício 

de diferimento tributário que a empresa possuía; que a última prorrogação 

de admissão temporária venceria em 04/08/2012 (sábado); que recebeu a 

documentação incompleta no dia 02/08/2012, razão pela qual informou 

todos os demais documentos necessários para o pedido de 

nacionalização; que aos 03/08/2012 (sexta-feira), no horário de almoço, 

recebeu a documentação e logo foi para a Receita Federal, a qual, na 

época, funcionava até o meio dia; que implorou para os atendentes 

receberem o pedido, para não prejudicar a autora, já que a entrega 

extemporânea, no próximo dia útil, acarretaria multa de 10% do valor do 

bem, portanto, em quantia vultosa; que o pedido foi recebido e o 

comprovante de importação (CI) obtido e entregue à autora, a qual não 

sinalizou a continuidade do serviço perante a SEFAZ-MT, mormente, 

porque, retirou da Procuração encaminhada pelo requerido tal poder; que 

para a obtenção da GLME são necessários vários documentos, dentre 

eles, imprescindíveis a nota fiscal de entrada e a procuração com poderes 

específicos perante a SEFAZ, os quais o requerido não tinha acesso; que 

interpretou o silêncio da autora como se esta fosse providenciar a GLME, 

já que atua no ramo de importação e exportação, possuindo Departamento 

Jurídico e setor específico tributário; que entende que não possui qualquer 

responsabilidade pela multa fiscal, pois não foi contratado especificamente 

para atuar no órgão fazendário estadual; [...]” (g.n.) Corroboram as 

alegações do requerido Wilson, o depoimento elucidativo da testemunha 

Sonia Marisa de Oliveira Cortese, a qual também atua como despachante 

aduaneira, e sabe “de cor” o passo a passo para a obtenção da GLME, 

afirmando, em suma, que: “[...] fica a cargo das partes a contratação 

sobre quais serviços serão realizados no despacho aduaneiro, pois cada 

fase tem um valor de honorários e documentação a ser providenciada, 

bem como depende de Procuração com poderes específicos para atuar 

nos órgãos federais e estaduais; que não é possível atuar na SEFAZ/MT 

sem poderes específicos; [...]” (g.n.) Por sua vez, observa-se do 

depoimento da testemunha da autora, Wesle Carlos Pessoa, que o mesmo, 

não soube informar quais os documentos necessários para a obtenção da 

GLME, apesar de ser Gerente de Planejamento Tributário da AMAGGI; 

afirmou que a empresa autora sempre contrata despachantes para 

realizar serviços aduaneiros e de nacionalização de bens, exceto para 

fertilizantes; diz que não participou da negociação com o requerido, não 

sabendo informar quais seriam os detalhes da contratação daquele; por 

fim, informou que entende que é responsabilidade do despachante 

aduaneiro realizar o serviço em todas as esferas. O que se conclui dos 

depoimentos testemunhais é que a obtenção da GLME, dependia, dentre 

outros documentos, de procuração com poderes específicos para o 

despachante atuar na SEFAZ-MT. Ora, se o requerido não possuía 

autorização para representar a autora perante à SEFAZ-MT, beira à 

própria torpeza a autora querer imputar-lhe a evidente falha dos seus 

prepostos, os quais, por sua vez, não podem alegar desconhecimento 

técnico/jurídico, já que, basicamente, a empresa autora atua no mercado 

de importação e exportação. Por outro lado, verifica-se, ainda, que a 

empresa autora recebeu em 17/10/2013, a intimação fiscal para 

comprovar, dentro de 30 (trinta) dias, a regularidade do recolhimento do 

ICMS na operação ou sua dispensa (fl. 235). A partir daí, nota-se que o 

início das conversas para nacionalização da aeronave, partiu do próprio 

setor jurídico da empresa autora, entre 5 a 11/11/2013, conforme 

comprovam os e-mails trocados pelos funcionários internamente (fls. 

239/242). Na mesma data de 11/11/2013, às 15h29min, o funcionário 

Rodrigo Souza Santos enviou e-mail ao requerido, solicitando “ajuda” com 

a questão da intimação fiscal, ou seja, aproximadamente um mês após a 

referida intimação; às 16h03min o requerido Wilson respondeu ao 

funcionário Rodrigo, que cuidou da nacionalização da admissão temporária 

da aeronave, mas não da isenção do ICMS. Aliás, cumpre ressaltar que 

em nenhuma das procurações outorgadas ou e-mails trocados, há 

especificidade para o requerido cuidar da parte tributária perante a 

SEFAZ-MT. A esse respeito, calha frisar, que as procurações outorgadas 

ao réu e aos demais prepostos, tiveram validade até dezembro de 2012 

(fls. 143/143-v, 149/149-v, 216/217), enquanto a intimação fiscal ocorreu 

em 10/2013 e a multa foi aplicada em 01/2014. Ademais, não há na 

legislação tributária nada que atribua ao despachante aduaneiro a 

obrigação de obter a isenção fiscal estadual, tratando-se de mera 

liberalidade das partes a contratação de tal serviço, o que, 

incontroversamente, não ocorreu. Assim, não há que se falar em dever do 

requerido indenizar o dano material sofrido pela autora, pois resta nítido 

que não foram outorgados poderes específicos ao requerido para atuar 

perante a SEFAZ-MT e, portanto, obter a GLME, aliás, tais poderes foram 

retirados pela própria AMAGGI.” Em epítome, irresigna-se o apelante com a 

sentença que julgou improcedente a ação com pedido de indenização 

material ajuizada. Afirma em sua tese recursal que o contato realizado 

com o apelado foi feito com antecedência suficiente a impedir o deslinde 

prejudicial do procedimento administrativo. O ponto controvertido e objeto 

de embate entre os litigantes é saber se a multa recebida pela parte 

apelante pelo descumprimento de obrigação acessória tributária, qual seja, 

a apresentação da GLME – Guia para Liberação da Mercadoria 

Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento do ICMS, na 

nacionalização da aeronave CESNA, descrita na exordial, foi ocasionada 

pelo despachante/apelado. Durante a produção de prova se extraiu a 

informação de que a obtenção da GLME, dependia de procuração com 

poderes específicos para o despachante atuar na SEFAZ-MT, que o 

apelado não possuía. Em ato contíguo, a parte apelante recebeu em 

17/10/2013 a intimação fiscal para comprovar, dentro de 30 (trinta) dias, a 

regularidade do recolhimento do ICMS na operação ou sua dispensa (ID. 

Num. 23466975 - Pág. 8), a partir de então denota-se a formalização das 

tratativas para a realização da prestação de serviço, qual seja, a 

nacionalização da aeronave, conforme comprovam os e-mails trocados 

pelos funcionários internamente (ID. Num. 23466976 - Pág. 5 a Num. 

23466976 - Pág. 9), todavia, é cediço que não houve pactuação expressa 

para o fim de isenção de ICMS. No mesmo diapasão, o argumento da parte 

recorrente que iniciou conversas com tempo hábil necessário para evitar 

os danos materiais que imputa ao apelado não dá azo a procedência 

recursal, uma vez que inexiste nexo causal entre o mister desenvolvido 

pelo apelado e a cobrança de ICMS noticiada. Destarte, bem salientado 

pelo juízo aquo que julgou improcedente o pedido de indenização material, 

uma vez que, o apelante não outorgou previamente procuração ao 

apelado com o fito de atuar perante a SEFAZ-MT e obter a GLME. 

Compulsando o arcabouço probatório, não verifico prova cabal que possa 

ensejar o provimento do recurso da parte apelante, uma vez que, em seu 

mister probatório não houve êxito em demonstrar a procedência da sua 

tese pleiteada. A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por 

conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano 

praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir 

sua vontade à produção do resultado ilícito. Nesse espeque existe também 

a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva 

nos termos dos artigos 12 e 14. A responsabilidade civil contratual 

verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou 

execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A 

responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, 

tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando 

violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os 

envolvidos. Imprescindível salientar que a existência de dano é 

pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e 

indenização. Preleciona o professor Rui Stoco: “O dano é, pois, elemento 

essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa 

obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, 

independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou 

subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128). Para que o dano seja indenizável é 

necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que 

haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de 

uma pessoa física ou jurídica. É imprescindível neste caso que exista a 

prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o 

liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o 

comportamento da apelada, o que não foi verificado. Assim, não há falar 

em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no 

proceder da parte apelada. As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. 

Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “O critério para distinguir a qual das 

partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da 

própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, 

quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e 

quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as 

condições impeditivas ou modificativas”. Incumbe ao reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 
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ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Dessa forma, adoto como 

razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma 

consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja 

fundamentação entendo estar correta e me filio. A função constitucional 

da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se 

impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de 

primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus 

próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras 

palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi 

anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já 

se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os 

fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 

98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, 

DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o 

desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto posto, 

CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a 

decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a 

majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% 

(doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Às providências. 

Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004208-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WESLEY MARTINS (APELADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - 

DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE 

INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na esteira do art. 

3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e 

apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da 

relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última 

através da comprovação de envio da notificação, através de carta com 

aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta 

recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa 

diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, 

sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, 

em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena 

de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. 

Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a sentença 

proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Várzea Grande-MT, que, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil , indeferiu a petição a petição inicial 

e julgou extinta a ação de busca e apreensão ajuizada em face de 

RAFAEL WESLEY MARTINS, conforme transcrição abaixo. “2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos documento válido que comprovasse a constituição do requerido 

em mora, eis que a correspondência enviada, uma única vez, retornou 

com a informação “DESCONHECIDO. (...) 4. De acordo com os autos, após 

restar infrutífera a notificação do requerido por meio de correspondência 

enviada no endereço descrito na inicial, o autor buscou constituir o 

devedor em mora através da publicação de edital de protesto. 5. Pois bem. 

A notificação mediante o instrumento de protesto não tem validade antes 

que o autor possa esgotar os meios de localização do devedor. (...) 9. 

Desta feita, considerando que a parte autora não comprovou de forma 

satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar a irregularidade 

processual, conforme determinado, e, ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Custas 

recolhidas na inicial. 11. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias”. Irresignado, o credor fiduciário apresentou recurso de 

apelação aduzindo que; (i) a mora ficou comprovada, porque a notificação 

foi enviada ao endereço constante do contrato; (ii) que apesar de não ter 

sido entregue ao devedor fiduciante, é perfeitamente válida; (iii) afirma que 

o presente caso se amolda ao principio da boa fé objetiva, sendo válida a 

notificação extrajudicial, em respeito a lealdade e crença do cumprimento 

da relação jurídica estabelecida entre as partes; (iv) Ressalta a 

inexigibilidade legal para o esgotamento de todos os meios de notificação 

da mora, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, e que seja 

restabelecido o trâmite processual. Sem contrarrazões, porque não 

aperfeiçoada a triangularização processual. É o relatório. A meu viso, as 

pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, 

nos termos do caput do art.932 do CPC na medida em que as matérias 

colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na 

jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal Extrai-se 

dos autos que o banco/apelante, ajuizou a ação de busca e apreensão, 

com vistas à constrição do veículo, objeto do contrato de financiamento de 

bens com garantia de alienação fiduciária celebrada entre as partes. A fim 

de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos, cópia de 

uma notificação extrajudicial, com o respectivo aviso de recebimento, 

noticiando a devolução da correspondência em razão do credor fiduciário 

ser “desconhecido” naquele endereço (id. 38169684 - Pág. 3). 

Observa-se que, em razão deste fato, o Magistrado singular determinou 

que o apelante promovesse a emenda à inicial, a fim de comprovar a 

constituição em mora do devedor, (recebimento da notificação pelo 

devedor), sob pena de indeferimento da inicial. Intimado da decisão, o 

Banco apelante efetuou protesto cartorial. Entretanto, o Juiz de piso, 

extinguindo o processo, nos termos do artigo artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Pois bem, Em que pese à fundamentação da 

sentença do juízo de piso, observo que houve expedição da notificação 

ao endereço constante do contrato, tal restou infrutífera, em razão do 

credor fiduciário ser desconhecido no endereço indicado no contrato. 

Entretanto, tal notificação foi eficaz para a comprovação da mora do 

devedor. Friso que não há, em verdade, necessidade da entrega pessoal 

da carta registrada, mas é preciso que seja remetida e entregue no 

endereço do devedor fiduciário, presumindo-se o recebimento da 

notificação, tomando conhecimento da sua existência. Forçoso notar que 

o banco apelante cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, 

remeteu a notificação ao endereço constante do contrato. Embora não 

tenha logrado êxito na entrega da referida notificação à devedora, tal se 

deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que pautada no 

princípio da boa-fé, deveria ter comunicado, à instituição credora, sua 

alteração de endereço. Assim sendo, não se pode punir a instituição 

bancária diligente que tenta notificar o devedor fiduciário que, por seu 

turno, deveria ter comunicado a mudança de residência, por se tratar de 

contrato com prestações sucessivas ajustadas, devendo, assim, manter 

seus dados atualizados frente à credora, mesmo porque a propriedade só 

se resolve com o adimplemento de todas as parcelas, momento em que o 

credor envia o comprovante de quitação ao endereço constante no 

contrato. Nítida a conduta temerária da parte devedora que, inadimplente, 

se oculta visando se esquivar das responsabilidades pactuadas e que 

não pode ser beneficiada por sua própria incúria. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR 

– RECUSA EM RECEBER A CORRESPONDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM 

MORA – SÚMULA 404 DO STJ – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – 

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para cumprimento da 

exigência do art. 43, § 2º, do CDC, basta o envio da comunicação para o 

endereço contratual, independentemente de aviso de recebimento; esse é 

o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é 

“dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10115361820178110000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

JULGADO EM 10 DE JULHO DE 2018, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO). 

Ainda, “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE 

ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - 

PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO 

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será 

deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e 

da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação 
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de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao 

endereço fornecido no contrato. II - É dever do contratante, informar o seu 

endereço correto, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da 

probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no 

endereço do contrato. (TJMT, Recurso de Apelação nº 

1004768-70.2017.8.11.0002, segunda Câmara Cível, relator: Sebastião de 

Moraes Filho). Por fim, “A carta recebida no endereço fornecido no 

contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para 

caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao 

mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da 

boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a 

notificação entregue no endereço do contrato. SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, 

Publicado no DJE 06/02/2019) Natural, portanto, a certeza da suficiência 

do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do 

contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como 

forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora. Assim, o presente 

recurso deve ser provido para dar por suficiente à notificação extrajudicial 

apresentada com a petição inicial, para fins de comprovação da mora. 

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO , 

para anular a sentença objurgada e determinar que o processo retorne à 

Comarca de origem para o seu regular processamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes. -Relator-

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0052169-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OPCAO COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA (APELADO)
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ANA PAULA LOPES OAB - SP176443-O (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO MACHADO OAB - SP106429-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESÍDIA DA PARTE APELADA - 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É imprescindível que exista a 

prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o 

liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o 

comportamento da apelada, o que não foi verificado. 2 - “O critério para 

distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é 

o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de 

afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os 

fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos 

extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral 

Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª 

edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347). 3 - Incumbe ao reclamante 

provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do 

seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. Vistos etc. Trata-se 

de recurso de apelação cível de n. 0052169-33.2015.8.11.0041 interposto 

por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA contra sentença 

proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” ajuizada 

originalmente pelo próprio apelante em face de WILSON GUEDES DA 

SILVA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT. Prolatada a 

sentença que consta sob ID. Num. 23468483, o magistrado de piso julgou 

improcedente a pretensão inicial e condenou ainda a parte apelante/autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma 

do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Em suma, aduz o recorrente em seus 

argumentos colacionados sob ID. Num. 23468485 que a sentença não se 

mostra condizente com a prova documental produzida nos autos; que não 

é verdade que a apelante procurou o apelado somente no dia 02/08/2012, 

as vésperas da extinção do prazo, para nacionalizar definitivamente a 

aeronave, pois, como se depreende do e-mail trocado entre as partes 

juntado pela apelante as fls. 222 e depois juntado pelos apelados as fls. 

327, desde antes do dia 21/10/2011 as partes já vinham procurando firmar 

um acerto para contratação dos serviços de despachante aduaneiro 

fornecidos pelo apelado, ou seja, com quase um ano de antecedência, 

sendo a conversa retomada dois meses antes do prazo final, ou seja, no 

dia 27/06/2012, que a resposta do apelado só foi dada em 23/07/2012, que 

essa demora reduziu o tempo útil para o apelante providenciar a 

documentação. Contrarrazões sob ID. Num. 23468501. Síntese 

necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao 

relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto 

a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de 

temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou 

apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se 

tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas 

repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). 

Decidiu assim o Juízo 'a quo' quanto à matéria pertinente ao presente 

recurso: “(...) Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais 

ajuizada por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., em face de 

WILSON GUEDES DA SILVA E OPÇÃO COMISSÁRIA DE DESPACHOS 

ADUANEIROS LTDA., todos qualificados nos autos. A autora relata que no 

ano de 2002, importou uma aeronave marca CESSNA, modelo 560 xl, 

excel, s/n. 560-5256, ano fabricação 2002 (nova de fábrica), mediante 

acordo de arrendamento operacional de aeronave; que no dia 30/07/2002 

protocolou junto à Receita Federal do Brasil um requerimento de 

Concessão de Regime de Admissão Temporária, que deu origem ao 

processo administrativo nº 101183.003286/2002-16. Afirma que as 

atividades relacionadas ao despacho aduaneiro foram realizadas pelo 

requerido Wilson Guedes da Silva e Outros, para quem foram conferidos, 

mediante outorga de procuração datada de 19/06/2002, os poderes 

contidos no art. 1º do Decreto nº 646/92, os quais, a partir do referido 

instrumento, assumiram todo o processo de importação e admissão 

temporária da aeronave, que foi deferida e o processo arquivado por um 

ano (fl. 181); que, posteriormente, houve a prorrogação do regime de 

admissão temporária pelo prazo de nove anos, em decorrência de 

requerimento formulado pela autora no dia 23/06/2004. Assevera que 

esgotado o último prazo concedido, visando proceder à nacionalização 

definitiva da aeronave importada, subscreveu procuração ao réu Wilson 

Guedes e Outros, no dia 30/07/2012, com poderes para representarem a 

autora perante todas as unidades aduaneiras jurisdicionadas à Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, a fim de dar estrito cumprimento de todas as 

atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, pagando o preço 

ajustado. Salienta que o requerido Wilson, aos 03/08/2012, protocolou 

junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, o pedido de 

nacionalização definitiva do processo de admissão temporário, inserindo 

na declaração de importação, a informação de que a autora é beneficiária 

do diferimento do ICMS, conforme art. 32 do Decreto Estadual nº 1.432/03, 

o que resultou na dispensa do recolhimento do imposto ao Estado de MT, 

gerando, contudo, a obrigação tributária acessória de emissão da GLME – 

Guia para Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de 

Recolhimento do ICMS, para manter o benefício. Aduz que em 17/10/2013 

foi intimada a apresentar à autoridade fiscal do Estado de MT, a 

necessária GLME ou Documento de Arrecadação – DAR do ICMS, que 

seria devido na operação de importação da aeronave; que dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo fisco, entrou em contato com o 

requerido Wilson, invocando a apresentação do referido documento, o 

qual informou que não havia providenciado a referida guia de liberação 

(GLME), pois tal não teria sido contratada entre as partes, acarretando, 

aos 03/01/2014, a aplicação da multa de R$181.085,30 (cento e oitenta e 

um mil oitenta e cinco reais e trinta centavos). Insiste que era obrigação 

dos requeridos representarem a autora perante todas as unidades 

aduaneiras jurisdicionadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim 

de obter o desembaraço aduaneiro de importação da aeronave, dentre 

eles, o de apuração de tributos e suas respectivas obrigações 

acessórias, sendo certo que qualquer falha na prestação do serviço 

enseja imediata indenização. Ao final, requer a procedência do pedido, 

para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais no 

valor atualizado de R$217.878,72 (duzentos e dezessete mil oitocentos e 

setenta e oito reais e setenta e dois centavos, além dos ônus 

sucumbenciais. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 

19/271. Contestação apresentada às fls. 281/310, arguindo, preliminar de 

ilegitimidade passiva da requerida Opção Comissária de Despachos. No 

mérito, alega, em suma, que são inverídicos os fatos narrados na inicial, 

pois o serviço contratado pela autora foi de “cessão + prorrogação da 
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admissão temporária”, regime especial de importação esse, que estaria 

vigente até 04/08/2012; que após um contato telefônico da parte autora, 

enviou em 27/06/2012, uma proposta de prestação de serviços, que não 

englobou a questão tributária a ser dirimida perante a SEFAZ/MT, aliás, 

afirma que tal serviço foi excluído da procuração pela autora. Assim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, 

pela improcedência do pedido de dano material. Juntou documentos às fls. 

311/384. Impugnação à contestação às fls. 386/398, rechaçando os 

argumentos da parte requerida e juntando documentos (fls. 400/410). 

Exceção de Incompetência rejeitada (fls. 412/413-v). Especificação de 

provas pela parte requerida (fls. 415/416-v); pela parte autora (fls. 

419/420). Decisão saneadora (fls.421/423), ocasião em que foi rejeitada a 

preliminar de ilegitimidade passiva; delimitada a questão probatória e 

deferida a produção de prova oral e testemunhal, com designação de 

audiência de instrução e julgamento, realizada às fls. 451/457. 

Homologação da desistência do autor para oitiva de uma testemunha por 

carta precatória, e encerramento da instrução (fl. 465). Alegações finais 

da parte autora (fls. 467/470) e da parte requerida às fls. 473/478-v. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Considerando que a preliminar foi rejeitada 

por ocasião do despacho saneador, passo ao exame do mérito. Mérito. A 

autora propôs ação de indenização por danos materiais, alegando, em 

síntese, que a multa recebida pelo descumprimento de obrigação 

acessória tributária, qual seja, a apresentação da GLME – Guia para 

Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento 

do ICMS, na nacionalização da aeronave CESNA, descrita na inicial, foi 

ocasionada pelo despachante/requerido Wilson Guedes da Silva. Sem 

maiores delongas, o pedido deve ser julgado improcedente. É 

incontroverso nos autos que no ano de 2002, a autora adquiriu, sob a 

modalidade “Acordo de Arrendamento Operacional de Aeronave”, marca 

CESSNA, modelo 560 XL, EXCEL, s/n. 560-5256, ano fabricação 2002 

(nova de fábrica), contratando, para tanto, o requerido Wilson, para cuidar 

do despacho aduaneiro, outorgando-lhe procuração com poderes para 

atuar junto à Receita Federal e aduana de MT. O pedido de admissão 

temporária da aeronave feito pelo requerido foi deferido, e o processo 

arquivado pelo prazo de um ano (fl. 125). Posteriormente, o próprio 

Departamento Jurídico da autora cuidou das sucessivas prorrogações da 

admissão temporária (fls. 131v/135-v, 141/142). Findo o prazo da última 

prorrogação, a autora novamente procurou o requerido Wilson, em 

02/08/2012 (fls. 154/155-v), agora, para nacionalizar definitivamente a 

aeronave (fls. 154/155-v). Sobre este ponto, extraem-se, em síntese, as 

seguintes informações do depoimento do requerido Wilson, na audiência 

de instrução e julgamento: “[...] que foi chamado pela autora em 

02/08/2012, para buscar a documentação para nova prorrogação da 

admissão temporária, no entanto, ao chegar na empresa, foi informado 

que o trabalho seria para nacionalização definitiva, em razão do benefício 

de diferimento tributário que a empresa possuía; que a última prorrogação 

de admissão temporária venceria em 04/08/2012 (sábado); que recebeu a 

documentação incompleta no dia 02/08/2012, razão pela qual informou 

todos os demais documentos necessários para o pedido de 

nacionalização; que aos 03/08/2012 (sexta-feira), no horário de almoço, 

recebeu a documentação e logo foi para a Receita Federal, a qual, na 

época, funcionava até o meio dia; que implorou para os atendentes 

receberem o pedido, para não prejudicar a autora, já que a entrega 

extemporânea, no próximo dia útil, acarretaria multa de 10% do valor do 

bem, portanto, em quantia vultosa; que o pedido foi recebido e o 

comprovante de importação (CI) obtido e entregue à autora, a qual não 

sinalizou a continuidade do serviço perante a SEFAZ-MT, mormente, 

porque, retirou da Procuração encaminhada pelo requerido tal poder; que 

para a obtenção da GLME são necessários vários documentos, dentre 

eles, imprescindíveis a nota fiscal de entrada e a procuração com poderes 

específicos perante a SEFAZ, os quais o requerido não tinha acesso; que 

interpretou o silêncio da autora como se esta fosse providenciar a GLME, 

já que atua no ramo de importação e exportação, possuindo Departamento 

Jurídico e setor específico tributário; que entende que não possui qualquer 

responsabilidade pela multa fiscal, pois não foi contratado especificamente 

para atuar no órgão fazendário estadual; [...]” (g.n.) Corroboram as 

alegações do requerido Wilson, o depoimento elucidativo da testemunha 

Sonia Marisa de Oliveira Cortese, a qual também atua como despachante 

aduaneira, e sabe “de cor” o passo a passo para a obtenção da GLME, 

afirmando, em suma, que: “[...] fica a cargo das partes a contratação 

sobre quais serviços serão realizados no despacho aduaneiro, pois cada 

fase tem um valor de honorários e documentação a ser providenciada, 

bem como depende de Procuração com poderes específicos para atuar 

nos órgãos federais e estaduais; que não é possível atuar na SEFAZ/MT 

sem poderes específicos; [...]” (g.n.) Por sua vez, observa-se do 

depoimento da testemunha da autora, Wesle Carlos Pessoa, que o mesmo, 

não soube informar quais os documentos necessários para a obtenção da 

GLME, apesar de ser Gerente de Planejamento Tributário da AMAGGI; 

afirmou que a empresa autora sempre contrata despachantes para 

realizar serviços aduaneiros e de nacionalização de bens, exceto para 

fertilizantes; diz que não participou da negociação com o requerido, não 

sabendo informar quais seriam os detalhes da contratação daquele; por 

fim, informou que entende que é responsabilidade do despachante 

aduaneiro realizar o serviço em todas as esferas. O que se conclui dos 

depoimentos testemunhais é que a obtenção da GLME, dependia, dentre 

outros documentos, de procuração com poderes específicos para o 

despachante atuar na SEFAZ-MT. Ora, se o requerido não possuía 

autorização para representar a autora perante à SEFAZ-MT, beira à 

própria torpeza a autora querer imputar-lhe a evidente falha dos seus 

prepostos, os quais, por sua vez, não podem alegar desconhecimento 

técnico/jurídico, já que, basicamente, a empresa autora atua no mercado 

de importação e exportação. Por outro lado, verifica-se, ainda, que a 

empresa autora recebeu em 17/10/2013, a intimação fiscal para 

comprovar, dentro de 30 (trinta) dias, a regularidade do recolhimento do 

ICMS na operação ou sua dispensa (fl. 235). A partir daí, nota-se que o 

início das conversas para nacionalização da aeronave, partiu do próprio 

setor jurídico da empresa autora, entre 5 a 11/11/2013, conforme 

comprovam os e-mails trocados pelos funcionários internamente (fls. 

239/242). Na mesma data de 11/11/2013, às 15h29min, o funcionário 

Rodrigo Souza Santos enviou e-mail ao requerido, solicitando “ajuda” com 

a questão da intimação fiscal, ou seja, aproximadamente um mês após a 

referida intimação; às 16h03min o requerido Wilson respondeu ao 

funcionário Rodrigo, que cuidou da nacionalização da admissão temporária 

da aeronave, mas não da isenção do ICMS. Aliás, cumpre ressaltar que 

em nenhuma das procurações outorgadas ou e-mails trocados, há 

especificidade para o requerido cuidar da parte tributária perante a 

SEFAZ-MT. A esse respeito, calha frisar, que as procurações outorgadas 

ao réu e aos demais prepostos, tiveram validade até dezembro de 2012 

(fls. 143/143-v, 149/149-v, 216/217), enquanto a intimação fiscal ocorreu 

em 10/2013 e a multa foi aplicada em 01/2014. Ademais, não há na 

legislação tributária nada que atribua ao despachante aduaneiro a 

obrigação de obter a isenção fiscal estadual, tratando-se de mera 

liberalidade das partes a contratação de tal serviço, o que, 

incontroversamente, não ocorreu. Assim, não há que se falar em dever do 

requerido indenizar o dano material sofrido pela autora, pois resta nítido 

que não foram outorgados poderes específicos ao requerido para atuar 

perante a SEFAZ-MT e, portanto, obter a GLME, aliás, tais poderes foram 

retirados pela própria AMAGGI.” Em epítome, irresigna-se o apelante com a 

sentença que julgou improcedente a ação com pedido de indenização 

material ajuizada. Afirma em sua tese recursal que o contato realizado 

com o apelado foi feito com antecedência suficiente a impedir o deslinde 

prejudicial do procedimento administrativo. O ponto controvertido e objeto 

de embate entre os litigantes é saber se a multa recebida pela parte 

apelante pelo descumprimento de obrigação acessória tributária, qual seja, 

a apresentação da GLME – Guia para Liberação da Mercadoria 

Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento do ICMS, na 

nacionalização da aeronave CESNA, descrita na exordial, foi ocasionada 

pelo despachante/apelado. Durante a produção de prova se extraiu a 

informação de que a obtenção da GLME, dependia de procuração com 

poderes específicos para o despachante atuar na SEFAZ-MT, que o 

apelado não possuía. Em ato contíguo, a parte apelante recebeu em 

17/10/2013 a intimação fiscal para comprovar, dentro de 30 (trinta) dias, a 

regularidade do recolhimento do ICMS na operação ou sua dispensa (ID. 

Num. 23466975 - Pág. 8), a partir de então denota-se a formalização das 

tratativas para a realização da prestação de serviço, qual seja, a 

nacionalização da aeronave, conforme comprovam os e-mails trocados 

pelos funcionários internamente (ID. Num. 23466976 - Pág. 5 a Num. 

23466976 - Pág. 9), todavia, é cediço que não houve pactuação expressa 

para o fim de isenção de ICMS. No mesmo diapasão, o argumento da parte 

recorrente que iniciou conversas com tempo hábil necessário para evitar 

os danos materiais que imputa ao apelado não dá azo a procedência 

recursal, uma vez que inexiste nexo causal entre o mister desenvolvido 

pelo apelado e a cobrança de ICMS noticiada. Destarte, bem salientado 

pelo juízo aquo que julgou improcedente o pedido de indenização material, 
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uma vez que, o apelante não outorgou previamente procuração ao 

apelado com o fito de atuar perante a SEFAZ-MT e obter a GLME. 

Compulsando o arcabouço probatório, não verifico prova cabal que possa 

ensejar o provimento do recurso da parte apelante, uma vez que, em seu 

mister probatório não houve êxito em demonstrar a procedência da sua 

tese pleiteada. A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por 

conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano 

praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir 

sua vontade à produção do resultado ilícito. Nesse espeque existe também 

a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva 

nos termos dos artigos 12 e 14. A responsabilidade civil contratual 

verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou 

execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A 

responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, 

tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando 

violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os 

envolvidos. Imprescindível salientar que a existência de dano é 

pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e 

indenização. Preleciona o professor Rui Stoco: “O dano é, pois, elemento 

essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa 

obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, 

independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou 

subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128). Para que o dano seja indenizável é 

necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que 

haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de 

uma pessoa física ou jurídica. É imprescindível neste caso que exista a 

prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o 

liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o 

comportamento da apelada, o que não foi verificado. Assim, não há falar 

em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no 

proceder da parte apelada. As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. 

Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “O critério para distinguir a qual das 

partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da 

própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, 

quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e 

quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as 

condições impeditivas ou modificativas”. Incumbe ao reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 

ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Dessa forma, adoto como 

razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma 

consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja 

fundamentação entendo estar correta e me filio. A função constitucional 

da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se 

impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de 

primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus 

próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras 

palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi 

anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já 

se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os 

fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 

98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, 

DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o 

desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto posto, 

CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a 

decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a 

majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% 

(doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Intimem-se as partes e, 

transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as 

anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos. Cumpra-se. 

Às providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r 

=
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JUÍZO DE RETRATAÇÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO 

CONHECEU DO RECURSO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE DOIS DOS EXECUTADOS – 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO EXEQUENTE EM 

PROVIDENCIAR A CITAÇÃO – ART. 240, § º, DO CPC - DECISÃO A QUO 

MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O §2º do art. 1.021 do CPC confere 

ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2. 

Viabilizado, em juízo de retratação, o conhecimento do agravo de 

instrumento, bem como o seu desprovimento, julga-se prejudicado o 

agravo interno. Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno interposto por 

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, em face da decisão deste 

Relator que não conheceu do seu recurso em razão do erro grosseiro ao 

interpor Agravo de Instrumento no lugar da apelação ante uma decisão 

terminativa. Em suas razões, o agravante sustenta que não se está diante 

de uma sentença terminativa, pois houve a extinção do feito apenas e tão 

somente em face de dois dos três executados e a execução prossegue 

em face do executado pessoa jurídica, de modo que incabível a apelação. 

Afirma a aplicação do parágrafo único do art. 354, do CPC, e que, 

considerando-se que a decisão agravada não pôs fim à execução, mas 

apenas à parcela do processo (parcial de mérito), trata-se de decisão de 

natureza interlocutória (art. 203, § 2º), de modo que, contra ela, oponível o 

recurso de Agravo de Instrumento (arts. 356, § 5º, e 1.015, II). Requer, 

caso não reconsiderada a decisão, seja o recurso levado a julgamento 

pelo Colegiado, dando-lhe provimento para que se afaste o óbice 

monocrático, provendo a súplica de conhecimento do Agravo de 

Instrumento. Sem contrarrazões da parte agravada. É o relatório. DECIDO. 

Analisando o feito e todo o andamento processual, entendo que assiste 

razão ao agravante quanto ao conhecimento do recurso de agravo de 

instrumento. A decisão a quo agravada pode ser caracterizada como 

decisão interlocutória, segundo lição de Nelson Nery Júnior: “Toda e 

qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem extingui-lo, 

ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou de liquidação, 

seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, sendo impugnável 

pelo recurso de agravo (CPC 522).” (Código de Processo Civil comentado 

e legislação extravagante.- 10ª Ed. ver., ampl. e atual. - São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008). Conforme a definição do art. 203, §1º, do 

CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, 

decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições 

expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento 

por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à 

fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 

2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza 

decisória que não se enquadre no § 1º.” Acontece que o pronunciamento 

judicial que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento não se 

enquadra no conceito de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória 

(art. 203, §2º, CPC), passível de ser questionada por agravo de 

instrumento. Isso porque não houve o encerramento da fase processual, 

mas tão somente sua extinção quanto aos executados não citados. No 

caso, a decisão declarou a prescrição e extinguiu o processo apenas e 

tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo 

prescricional Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos 

Santos; não extinguiu, porém, o processo na sua integralidade, intimando, 

inclusive, o exequente para que desse prosseguimento ao feito quanto ao 

executado citado, Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME, Ela é, 

portanto, a despeito de discussões doutrinárias, uma decisão 

interlocutória da qual cabe agravo de instrumento, segundo majoritário 

entendimento deste Tribunal. Nesse sentido a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO QUE, NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, 
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HOMOLOGA A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA ATIVA. 

RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Consoante bem 

decidiu o Tribunal de origem, ‘constitui erro grosseiro a interposição de 

apelação contra decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, 

homologou cálculo de atualização de crédito fiscal para fins de 

prosseguimento do feito executivo’. 2. A aplicação do princípio da 

fungibilidade recursal decorre não só da interposição do recurso 

equivocado no mesmo prazo do correto, mas, também, da existência de 

dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto e da não-ocorrência de 

erro grosseiro quanto à escolha do instrumento processual. Caracterizado 

o erro grosseiro, torna-se irrelevante o exame da tempestividade. 3. 

Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 510644/MG, Relatora: 

MINISTRA DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 08/08/2006, 

DJe 31/08/2006) Uma vez conhecido o Agravo de Instrumento, passo à 

análise do seu mérito. Consta dos autos que HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MULTIPLO ajuizou Ação de Execução em face de REGIONAL 

INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, MARCIA CRISTINA OURIVES 

DA SILVA e JOELSON EVANGELISTA DOS SANTOS, sob a alegação de 

que firmou com os executados uma Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo – Capital de Giro de nº. 06381052481, em 12/07/2012, no valor 

de R$ 55.539,69, a ser pago em 24 parcelas mensais no valor de R$ 

3.098,39, vencendo a última em 23/07/2014. Aduziu que os devedores se 

tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 23/08/2012, 

totalizando o débito na quantia de R$ 62.043,26, atualizado até 23/12/2012. 

A ação foi distribuída em 11/01/2013, e proferida decisão inicial em 

04/02/2013, determinando a citação dos executados. A executada 

Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME foi devidamente citada 

(19/12/2013), deixando transcorrer seu prazo para apresentar defesa ou 

pagar o débito. Intimado o exequente a se manifestar, pleiteou este a 

penhora online em contas dos executados silentes, em 08/06/2016. Foi 

deferida a realização de penhora online em contas dos executados e 

localizada a quantia de R$ 2.247,81, em nome da executada ainda não 

citada, MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA, arrestando tal quantia. 

Intimado o exequente, este pleiteou a consulta de existência de bens em 

nome dos executados junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, em 

14/12/2016, o que foi deferido pelo Juízo. Com as consultas nos autos, 

intimado o exequente a se manifestar, este requereu a dilação de prazo, 

em 20/10/2017. Em seguida, em 30/10/2017, pleiteou a transferência dos 

valores penhorados. O Juízo determinou fosse oficiado à Conta Única 

para vincular o valor penhorado aos autos, bem como intimar os 

executados pessoalmente da penhora ocorrida nos autos. O exequente 

efetuou o pagamento da diligência necessária e foi expedido o mandado 

de intimação da mesma, o qual resultou negativo. Intimado o exequente a 

requerer o que entender de direito, este requereu, em 03/12/2018, o 

desentranhamento do mandado para intimação do executado acerca do 

valor penhorado. Desentranhado e cumprido, este mandado resultou 

negativo, ocasião em que o exequente manifestou pela expedição de 

ofícios aos órgãos Energisa, Empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral, e 

outros órgãos conveniados, solicitando informações acerca dos 

endereços dos executados. Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso 

entendeu pela ocorrência da prescrição do título quanto aos executados 

não citados dentro do prazo prescricional (Marcia Cristina Ourives da Silva 

e Joelson Ourives dos Santos), com a aplicação do § 2º do artigo 240, do 

CPC. De consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro 

nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o 

título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão 

somente quanto aos executados não citados dentro do prazo 

prescricional. Condenou o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído aos executados nos autos. Irresignada, a parte 

exequente interpôs recurso de agravo de instrumento alegando, em 

síntese, a não ocorrência da prescrição, aplicabilidade da Súmula 106, do 

STJ, e do artigo 240, §3º, do CPC, pugnando pela concessão de efeito 

suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, para que seja conhecido e 

provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão 

agravada. Ao contrário do que alega o agravante, a demora na citação 

não pode ser imputada ao Judiciário. Da análise dos autos verifica-se que, 

após a citação positiva do executado REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA – ME, por diversas vezes o exequente foi intimado para 

se manifestar e requerer o que for de direito (como por exemplo, o 

despacho datado de 28/09/2017 – ID 32957972 – Pág. 12), contudo, jamais 

se insurgiu quanto ao fato de não ter havido a citação dos demais 

executados. , razão pela qual não há se falar na aplicação do art. 240, § 

3º, do CPC, ou da Súmula 106, do STJ (“Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência”). Nesse contexto, verifica-se que o aresto 

recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior 

no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de 

pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção 

sem exame de mérito, prescindindo, inclusive, da intimação prévia do 

autor. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS 

TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. 

O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu 

de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, 

postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de 

violação legal. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 

23.300/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, DJe de 24/11/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL 

(FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A 

falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento 

da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do 

mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. 

Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/02/2016, DJe de 18/02/2016) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E 

VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de 

pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção 

sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 

Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt 

no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - 

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018) “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA 

EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO 

PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS 

LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é cabível a extinção parcial do 

processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de 

ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer 

endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes 

citados. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde 

de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 3. Agravo interno a 

que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1361546/SC 

(2018/0234627-7), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

Data do Julgamento: 07/05/2019, DJe 22/05/2019) Peço vênia para 

transcrever o seguinte trecho da decisão: “Isto é, passaram-se mais de 06 

(seis) anos sem o Banco exequente impulsionar devidamente o processo, 

deixando de providenciar a citação válida dos executados: Marcia Cristina 

Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos, operando-se a prescrição 

do título desta execução quanto a estes. Quando proferida a decisão 

inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da 

demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado nova consulta de 

endereço dos executados junto à Energisa, Empresa de Saneamento, 

Cartório Eleitoral e outros órgãos conveniados, quando de seu pleito (em 

07/03/2018), já havia prescrito o título (em 11/01/2016). Registro ainda que 

a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, 

não descaracteriza a ocorrência da prescrição. Desta forma, por tratar-se 

de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos 

casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do 

próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo 
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dando o devido impulsionamento.” Na espécie, considerando que o 

processo tramitava há tempo razoável, sem a devida citação dos 

executados MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA E JOELSON OURIVES 

DOS SANTOS, em virtude de desídia atribuível ao exequente, é cabível a 

extinção do feito com relação àqueles executados, prosseguindo o 

processo somente com relação ao devedor devidamente citado. Isto 

posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão monocrática de 

ID: 33593475, para, conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO 

e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. De consequência, declaro 

PREJUDICADO o presente agravo interno. Aguarde-se o decurso do prazo 

recursal e, após as certificações de estilo, dê-se a devida baixa. Às 

providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda 

Câmara Cível a assinar os expedientes necessários. Intimem-se. 

Cumpram-se. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. RELATOR.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000758-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (APELANTE)

JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA (APELADO)

BANCO DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO - DÍVIDA COMPROVADA PELA 

INSTITUIÇÃO DE BANCÁRIA (ART. 373, II, DO CPC) - ATO ILÍCITO 

INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO I - Nos 

termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado. II - Demonstrado que o produto do 

empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora/apelada, não há 

como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o 

contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia. (TJ-MT, 

APELAÇÃO CÍVEL 0000985-54.2017.8.11.0110, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 

17/05/219). III – tendo em vista a procedência do Recurso de apelação, o 

Recurso adesivo restou prejudicado. Vistos etc. Trata-se de recursos de 

apelação interpostos em face da sentença referente ao processo nº 

1000758-43.2018.8.11.0003, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível da comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida por JOSE 

PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA contra BANCO DO BRASIL SA. Após analise 

dos autos, o Juiz de piso entendo existir fraude na disponibilização do 

empréstimo bancário, declarou inexistente o crédito da instituição bancária 

requerida. Contraditoriamente, não reconheceu a existência de dano moral 

aplicável ao caso. Por fim, arbitrou honorários sucumbenciais recíprocos, 

fixando-o em 10% sobre o valor da ação, distribuindo igualitariamente 50% 

para cada parte. Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso: 

Recurso de Apelação (id. 37150037), interposto por BANCO DO BRASIL 

S/A., aduzindo que; (i) restou demonstrada a relação jurídica entre as 

partes; (ii) que o empréstimo bancário foi realizado através de cartão e 

senha pessoal; (iii) que o valor do empréstimo foi debitado diretamente na 

conta corrente da parte autora, e posteriormente sacado; (iv) pugna pela 

reforma da sentença julgamento improcedentes os pedidos contidos na 

inicial. Recurso Adesivo (id. 37150043), interposto por JOSÉ PEDRO DA 

ROCHA SIQUEIRA, aduzindo que; (i) que ocorrência dos danos morais 

“saltam aos olhos”; (ii) afirmou que a parte autora teve mensalmente 

descontado em sua conta bancária o valor de R$ 191,41 (cento e noventa 

e um reais e quarenta e um centavos); (iii) requer a reforma da sentença 

para o reconhecimento da existência do dano moral a ser fixado nos 

termos da petição inicial. Ambas as partes apresentaram contrarrazões. É 

o relatório. A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, V do CPC na 

medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções 

paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste 

Tribunal. Cinge-se dos autos que JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA 

ajuizou ação de indenização por danos morais e repetição de indébito 

contra BANCO DO BRASIL SA, em virtude de descontos indevidos em sua 

conta bancária, descorrente de contrato de empréstimo supostamente 

fraudulento. Pois bem, Em primeiro, destaca-se que às instituições 

financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a 

Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda dispõe o art. 14, 

do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos 

danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo 

desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Mas, mesmo assim, o 

Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser 

usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para 

albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal 

fato decorreu de responsabilidade da parte contrária. Não obstante suas 

alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da 

hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar 

minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a 

tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No caso em comento, 

tem-se que o Banco requerido comprovou fato impeditivo do direito do 

autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os 

elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram 

devidos. I - EMPRÉSTIMO CDC. Detalhando os documentos juntados pela 

empresa apelada em sua contestação, verifico a existência de um extrato 

da conta bancária da apelante (id. 37150021 - Pág. 1). Da analise desse 

extrato bancário, observo que houve um crédito referente a um 

empréstimo CDC, efetuado em 10/10/2016 no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) e outro, no dia 11/10/2016, também no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) Por fim, verifico que no mesmo dia da 

transferência dos valores do empréstimos, a parte autora efetuou saque 

de quase toda a importância que lhe foi creditada. Diante disso, tem-se 

que, comprovada pelo Banco/requerido que não houve cobrança indevida 

das prestações decorrentes dos empréstimos CDC, não há como 

determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a 

ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido 

seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em 

verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica. Friso que por 

tratar-se de extrato bancário da conta corrente do autor (prova de fácil 

alcance), competia à parte autora desconstituir tais documentos. Assim, 

demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se 

afirmar que o Banco requerido logrou êxito em demonstrar os fatos 

extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na 

exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015. Nesse sentido colaciono 

a seguinte jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – 

REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA 

NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. (...) Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade 

da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações 

do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como 

postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto 

desprovido”. (TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1000902-94.2017.8.11.0021, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

JULGADO EM (28/02/2019). Ainda. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – 
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PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – 

DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO 

CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a 

parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na 

inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora 

e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato 

ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença 

para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Por fim, tendo em vista a 

reforma da sentença para o reconhecimento da relação contratual entre 

as partes, entendo que o recurso da parte autora, JOSE PEDRO DA 

ROCHA SIQUEIRA, restou prejudicado, razão pela qual, deixo de 

analisa-lo. Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos 

do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, CONHEÇO do Recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA e 

DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Redistribuo o 

ônus da sucumbência, condenado exclusivamente a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados na origem em 10% sobre 

o valor da causa. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os 

honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, ficando sua 

exigibilidade suspensa em razão da existência da justiça gratuita (id. 

37149998 - Pág. 1) . Publique-se para conhecimento dos interessados e, 

transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações 

de estilo para baixa dos autos. Às providências. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0011212-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME (APELANTE)

ACE SEGURADORA S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT20716-A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (APELADO)

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT20716-A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA DO ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – 

INOCORRÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – 

JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO – IMPERTINÊNCIA - RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - O direito de regresso, no caso 

concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura 

contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que 

indubitavelmente foi encartado nos autos. 2 - “Admite-se a apresentação 

de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam 

indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o 

contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela 

verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. 

Precedentes do STJ e deste Sodalício. - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - 

Data de publicação: 19/12/2016). 3 - Capotamentos, colisões, 

derrapagens, perda de controle em pista molhada, etc. são fatos 

previsíveis e relacionado ao risco da atividade empresarial desenvolvida 

pela transportadora, motivo pelo qual não se configura o caso fortuito ou 

força maior. 4 - Os juros de mora devem incidir desde a citação conforme 

art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF, portanto, irretocável 

qualquer modificação na sentença. 5 - “O critério para distinguir a qual das 

partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da 

própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, 

quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e 

quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as 

condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra 

"Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. 

Saraiva, págs. 346/347). 6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Vistos etc. 

Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0011212-74.2017.8.11.0055 

interpostos por ambos litigantes contra sentença proferida na “AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO PELO RITO COMUM” 

ajuizada originalmente por ACE SEGURADORA S.A. em face de GERACAO 

TRANSPORTES LTDA - ME perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra- MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 

23629967 o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado na 

inicial para condenar a parte requerida GERACAO TRANSPORTES LTDA - 

ME a título de ressarcimento, ao pagamento da quantia de R$ 112.106,38 

(cento e doze mil, cento e seis reais e trinta e oito centavos), devendo 

esta importância ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação, e, a título de 

sucumbência, condenou a parte requerida GERACAO TRANSPORTES 

LTDA a pagar por inteiro as custas e despesas processuais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da 

condenação com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, e, 

por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suma, aduz o recorrente 

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME em seus argumentos colacionados 

sob ID. Num. 23629975 ausência de requisitos essenciais para a 

sub-rogação, com fundamento no art. 786 do Código Civil, uma vez que 

inexiste nos autos contrato original que possibilitasse identificar a 

contratação por parte da empresa ANHAMBI com a seguradora, mas tão 

somente contrato genérico; que o comprovante de pagamento não é 

capaz de se vincular ao sinistro ocorrido; que há diferença entre o valor 

pago e a nota fiscal; que ocorreu juntada ilegal de documentos velhos; 

ocorrência de caso fortuito e força maior que é caso de excludente de 

responsabilidade. Em síntese sustenta o apelante ACE SEGURADORA 

S.A. sob ID. Num. 23629981 necessidade de reforma da r. sentença, 

apenas para determinar a incidência dos juros a partir do desembolso, no 

caso, do pagamento da indenização securitária, nos termos das razoes 

expostas. Contrarrazões apresentada pelas partes, pugnando pelo 

desprovimento dos recursos (ID 23629984 e 23629985). Síntese 

necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato 

julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao 

relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto 

a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de 

temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou 

apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se 

tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas 

repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). 

Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente 

recurso: “(...) Trata-se de ação de cobrança objetivando o recebimento da 

importância de R$ 112.106,38, referente à indenização securitária que a 

parte autora pagou à Anhambi Alimentos Norte Ltda, em razão da perda de 

1650 caixas de CCF peito pacote (17kg), em um acidente de trânsito 

ocorrido na BR 070, no Município de Primavera do Leste – MT, envolvendo 

o veículo da parte requerida, a qual foi contratada para realizar o 

transporte das mercadorias. Analisando os autos, verifico que os pontos 

controvertidos da presente demanda envolvem a ausência de 

responsabilidade da parte requerida pelo pagamento do dano causado, 

sob o argumento de que não restou demonstrada a contratação do seguro 

da carga saqueada, bem como que a perda das mercadorias foi 

decorrente de caso fortuito ou força maior. Acerca da alegação de que 

não restou demonstrada a contratação do seguro da carga saqueada, 

verifico que, ao contrário do que sustentou a parte requerida, a apólice de 

seguro vigente à época do sinistro abrange todos os bens e/ou 

mercadorias inerentes ao ramo de atividade do segurado e transportadas 

sob sua responsabilidade, conforme item 2. ÂMBITO GEOGRÁFICO E 

BENS SEGURADOS (fls. 77). Logo, improcede a alegação de que não teria 

operado a sub-rogação decorrente do pagamento da indenização. 

Também improcede a alegação da parte requerida de que o valor da 

indenização securitária sequer corresponde ao valor da nota fiscal (fls. 

101-vº), tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento da 

indenização securitária (fls. 108) conforme item 9. FRANQUIA da apólice 

de seguro (fls. 78), a qual dispõe que o segurado participará dos 
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respectivos prejuízos com o percentual de 5% (R$ 115.236,40 - 5% = R$ 

109.474,58). Registro que o valor dos produtos perdidos consta às fls. 

101, verso. Assim, tendo a parte autora ressarcido à empresa Anhambi os 

danos sofridos referentes à carga segurada, esta possui o direito de 

regresso, porquanto sub-roga-se em seu direito, consoante dispõe o art. 

786 do Código Civil, in verbis: “Art. 786. Paga a indenização, o segurador 

sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano.” Quanto à obrigação do 

transportador, o art. 749 do Código Civil dispõe que: “Art. 749. O 

transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as 

cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo 

ajustado ou previsto.” Ainda, o art. 750 do mesmo diploma legal dispõe 

acerca da responsabilidade do transportador: “Art. 750. A 

responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do 

conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, 

recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou 

depositada em juízo, se aquele não for encontrado.” Diante dos artigos 

supra, é possível aferir que o transportador possui obrigação de 

resultado, da qual resulta a obrigação de transportar a coisa incólume até 

o seu destino final, bem como a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta 

a comprovação do dano e que este se dê no curso do transporte para que 

seja imposto o dever de indenizar, ressalvadas as hipóteses em que 

comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado: (...) No caso dos autos, a parte requerida 

sustentou a ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do saque 

da carga por indígenas. Todavia, não há como excluir a responsabilidade 

do transportador pela perda das mercadorias, tendo em vista que o saque 

se deu em decorrência do tombamento do veículo, sendo certo que o 

acidente no percurso é fato que se encontra na margem de previsibilidade 

de risco que a empresa de transporte ordinariamente assume. E mais! 

Segundo afirmado pela própria parte ré às fls. 152, a causa do acidente 

foi a seguinte conduta: “Ocorre que no momento que o Preposto se 

abaixou para pegar a garrafa, o veículo colidiu com um outro buraco na 

via, o que fez com que ele fosse deslocado para a parte lateral da 

rodovia, permanecendo apenas ‘fora da pista’, sem qualquer prejuízo a 

carga e ao veículo. (...) Alguns minutos depois o veículo tombou (...)” Pelo 

que verifico, segundo a versão da própria parte ré, o que houve foi que o 

veículo saiu da pista por descuido do motorista, isso porque se a garrafa 

estivesse corretamente posicionada ele não necessitaria ter tirado os 

olhos da pista nem por um instante, e depois, provavelmente pelo 

afundamento dos eixos do lado direito, a projeção do centro de gravidade 

do veículo acabou se deslocando da superfície da carreta, vindo a tombar. 

Logo, há nexo causal entre o descuido do motorista na condução do 

veículo e o resultado ensejador da indenização. Na verdade, por mais que 

a parte ré tenta atribuir a defeitos na pista a causa do acidente, fato é que 

o motorista da transportadora não podia deixar nenhum objeto da cabine 

em condição potencialmente causadora de qualquer risco. É mais do que 

previsível que no trajeto de Tangará da Serra a Salvador (itinerário do 

frete) a carreta fosse passar por trepidações e/ou buracos, de modo que 

este fato não pode ser usado como excludente de responsabilidade pela 

parte requerida. Prosseguindo na análise do nexo causal, a pergunta que 

devemos fazer é: em última análise, se não tivesse havido falta de cuidado 

do motorista na condução do veículo de carga, o acidente e, 

consequentemente, a perda do produto transportado, teria ocorrido? 

Sendo a resposta negativa, como acredito ser, constatado estará, de 

forma irrefutável, o nexo causal entre a conduta e o resultado, por mais 

que outras concausas possam ter também contribuído para o evento. E 

mais. É do meu convencimento, e acredito ser também do conhecimento 

daqueles que trabalham no ramo de transporte, que eventual sinistro 

envolvendo um veículo que transporta qualquer produto e, em especial, 

produtos perecíveis, há grande possibilidade de saque da mercadoria se 

esta não for retirada a tempo do local, ou seja, trata-se de fato previsível 

ligado à organização do negócio explorado pela parte requerida, 

considerando o tempo que exerce suas atividades no mercado (desde 18 

de maio de 2006, conforme contrato social de constituição - fls. 147/149). 

Assim, concessa data venia, não há que se acolher a tese de que o 

saque das mercadorias em decorrência do tombamento do veículo 

caracteriza caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado: (...) Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus 

de comprovar uma das excludentes de responsabilidade, bem como que 

tomou medidas para preservar o bem transportado, ainda que a autoridade 

policial tenha informado que o patrulhamento da área não é de sua 

competência e sim da FUNAI, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser registrado que 

esta permaneceu inerte, quando intimada para especificar provas, 

conforme certidão de fls. 191. É verdade que outras pessoas podem ser 

também consideradas responsáveis pelo resultado final do evento, mas 

devo esclarecer que este feito não comporta ampliação de objeto com a 

introdução desta discussão, devendo a parte ré se valer do direito de 

regresso caso pretenda responsabilizar outros sujeitos envolvidos no 

episódio, como, por exemplo, os índios (responsáveis diretos do prejuízo) 

e a União, que talvez não tenha cumprido adequadamente sua atribuição 

ao não garantir a segurança necessária no local, impedindo a ação dos 

silvícolas. No que tange à alegação de existência de cláusula de dispensa 

do direito de regresso (17. DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO – fls. 

80-vº), verifico que razão não assiste à parte requerida mais uma vez, 

tendo em vista que não se pode concluir que a parte ré seja beneficiária 

da referida cláusula, porquanto não consta expressamente na apólice de 

seguro o nome ou a razão social da transportadora requerida, conforme 

item 15. RELAÇÃO DE TRANSPORTADORAS (fls. 80-vº). Destaco que o 

contrato de seguro, pela sua peculiaridade, não comporta interpretação 

ampliativa, de modo que, se nenhuma transportadora consta no rol do item 

15, ninguém poderá suscitar em seu favor a dispensa do direito de 

regresso, estando neste mesmo sentido o art. 760 do Código Civil. (...) 

Quanto ao seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de 

cargas (RCTR-C) a que faz referência o art. 13, da Lei nº 11.442/07, 

entendo que este não se confunde com o seguro de cargas nacionais. 

Isso porque, o seguro de responsabilidade civil do transportador 

rodoviário de cargas (RCTR-C) tem o objetivo de cobrir colisão, 

capotagem, abalroamento, incêndio ou explosão do veículo transportador, 

enquanto que o seguro de cargas nacionais tem o objetivo de cobrir um 

grande número de riscos, não necessariamente relacionados ao veículo 

transportador, como o que ocorreu no caso dos autos, qual seja, o saque 

das mercadorias após tombamento do veículo. Portanto, a contratação de 

seguro da carga feito pela Anhambi Alimentos Norte Ltda, contratante do 

serviço de transporte, não afasta o direito de regresso postulado pela 

seguradora. Diante disso, considerando que restou configurado o nexo 

causal entre a conduta do transportador e os danos havidos na carga 

segurada pela parte autora, cabendo ressaltar que a parte requerida não 

comprovou qualquer das excludentes de responsabilidade, a medida que 

se impõe é a procedência da ação, devendo ser condenada ao pagamento 

do valor comprovadamente despendido pela parte autora com a 

indenização securitária no valor de R$ 112.106,38, conforme documentos 

de fls. 108 e fls. 184/185. Aliás, à vista destes documentos, concluo que 

improcede a irresignação da parte ré quanto ao valor pretendido pela parte 

autora, já que documentalmente provado todo o prejuízo experimentado 

(R$ 109.474,58 – fls. 108, acrescido de R$ 2.631,80 – fls. 184/185).” Em 

epítome, irresignam-se os apelantes, um com a sentença de procedência, 

outro com a incidência de juros do valor a ser ressarcido. O recorrente 

GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME sustenta que inexiste os requisitos 

essenciais para a sub-rogação diante da ausência de juntada de contrato 

original que possibilitasse identificar a contratação por parte da empresa 

ANHAMBI com a seguradora. A tese não mercê respaldo. A apólice de 

seguro entre a apelante ACE SEGURADORA S.A e a empresa ANHAMBI 

ALIMENTOS NORTE LTDA foi juntada sob ID. Num. 23627972 - Pág. 5. O 

direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da 

existência da cobertura contratual securitária e do pagamento 

efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos. Logo, 

improcede a alegação de que não teria operado a sub-rogação decorrente 

do pagamento da indenização por ausência de contrato ou dissonância do 

valor pago e a nota fiscal. Cumpre ratificar quanto a diferença de valores 

que tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento da 

indenização securitária Num. ID. (23627980 - Pág. 3) conforme item 9. 

FRANQUIA da apólice de seguro (ID. Num. 23627972 - Pág. 7), a qual 

dispõe que o segurado participará dos respectivos prejuízos com o 

percentual de 5% (R$ 115.236,40 - 5% = R$ 109.474,58). Registro que o 

valor dos produtos perdidos consta sob ID. Num. 23627978 - Pág. 10. As 

lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) 

ensinam que: “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus 

da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe 

provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma 

pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a 
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exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas 

ou modificativas”. Outrossim, incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Ou seja, a 

transportadora em seu mister probatório não demonstrou que não houve 

regular pactuação da sub-rogação e que o valor pago foi desacertado. 

Neste sentido: “AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE SECURITÁRIA. 

AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA POR OUTROS ELEMENTOS 

CONSTANTES DOS AUTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE ACERCA DA CULPA PELO EVENTO DANOSO. 

VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE EM NOTA FISCAL 

EMITIDA POR EMPRESA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I - A juntada da 

apólice afigura-se prescindível para a propositura da ação de regresso em 

que a seguradora objetiva o ressarcimento dos valores por ela 

despendidos para o conserto do veículo segurado quando houver nos 

autos elementos capazes de comprovar a existência da alegada relação 

securitária, razão pela qual não há falar, nessa hipótese, em ilegitimidade 

ativa ad causam. II - Consoante remansosa jurisprudência, o boletim de 

ocorrência firmado pela autoridade competente detém presunção relativa 

(juris tantum) de veracidade e, por conseguinte, somente pode ser 

desconstituído por provas robustas em sentido contrário, razão pela qual, 

inexistindo elementos hábeis a derruir o seu teor, inarredável se mostra o 

reconhecimento da culpa do condutor apontado naquele documento como 

o causador do evento danoso. III - Se a nota fiscal apresentada nos autos 

de ação de regresso indica de forma clara e inequívoca o conserto do 

veículo segurado e os valores suportados em face da cobertura 

securitária, deve-ser ter este documento como base para a fixação do 

montante da condenação indenizatória, sobretudo quando não houver 

nenhuma insurgência quanto à idoneidade da empresa que o emitiu, além 

do que, como é sabido, não teria a seguradora interesse em desembolsar 

quantia superior àquela efetivamente devida para depois buscar o seu 

ressarcimento.” (TJ-SC - Apelação Cível AC 20100321053 SC 

2010.032105-3 (Acórdão) (TJ-SC) - Jurisprudência•Data de publicação: 

17/07/2013) Quanto a acusação de juntada ilegal de documentos velhos, 

neste ponto, é forçoso salientar que é imprescindível para a formação da 

convicção do magistrado a existência ou ausência da prova nos autos, 

outrossim, este escopo toma grande parte do Código de Processo Civil, e, 

em essência, a investigação e apreciação do arcabouço probatório são os 

objetivos primordiais do processo, especialmente na fase de 

conhecimento. Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade 

substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que 

diverge da verdade formal, até então intrínseca a ceara cível. Segundo a 

distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda: “A verdade formal, ao 

contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente 

apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. 

“Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de 

processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976). É atual a 

posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que 

cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo 

real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar 

pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do 

processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e 

sim a verdade real. A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da 

juntada de novos documentos em sede recursal: “JUNTADA DE NOVOS 

DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E 

PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - 

Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, 

desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que 

seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a 

busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte 

autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a 

entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do 

procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos 

rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu 

tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo 

assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a 

nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se 

falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta 

comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se 

admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária 

observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme 

previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - 

Data de publicação: 19/12/2016). A respeito da suposta ocorrência de 

caso fortuito e força maior, a produção de prova realizada restou assente 

de que houve culpa da transportadora apelante, senão vejamos o trecho 

da sentença: “No caso dos autos, a parte requerida sustentou a 

ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do saque da carga 

por indígenas. Todavia, não há como excluir a responsabilidade do 

transportador pela perda das mercadorias, tendo em vista que o saque se 

deu em decorrência do tombamento do veículo, sendo certo que o 

acidente no percurso é fato que se encontra na margem de previsibilidade 

de risco que a empresa de transporte ordinariamente assume. E mais! 

Segundo afirmado pela própria parte ré às fls. 152, a causa do acidente 

foi a seguinte conduta: “Ocorre que no momento que o Preposto se 

abaixou para pegar a garrafa, o veículo colidiu com um outro buraco na 

via, o que fez com que ele fosse deslocado para a parte lateral da 

rodovia, permanecendo apenas ‘fora da pista’, sem qualquer prejuízo a 

carga e ao veículo. (...) Alguns minutos depois o veículo tombou (...)” Pelo 

que verifico, segundo a versão da própria parte ré, o que houve foi que o 

veículo saiu da pista por descuido do motorista, isso porque se a garrafa 

estivesse corretamente posicionada ele não necessitaria ter tirado os 

olhos da pista nem por um instante, e depois, provavelmente pelo 

afundamento dos eixos do lado direito, a projeção do centro de gravidade 

do veículo acabou se deslocando da superfície da carreta, vindo a tombar. 

Logo, há nexo causal entre o descuido do motorista na condução do 

veículo e o resultado ensejador da indenização. Na verdade, por mais que 

a parte ré tenta atribuir a defeitos na pista a causa do acidente, fato é que 

o motorista da transportadora não podia deixar nenhum objeto da cabine 

em condição potencialmente causadora de qualquer risco. É mais do que 

previsível que no trajeto de Tangará da Serra a Salvador (itinerário do 

frete) a carreta fosse passar por trepidações e/ou buracos, de modo que 

este fato não pode ser usado como excludente de responsabilidade pela 

parte requerida. Prosseguindo na análise do nexo causal, a pergunta que 

devemos fazer é: em última análise, se não tivesse havido falta de cuidado 

do motorista na condução do veículo de carga, o acidente e, 

consequentemente, a perda do produto transportado, teria ocorrido? 

Sendo a resposta negativa, como acredito ser, constatado estará, de 

forma irrefutável, o nexo causal entre a conduta e o resultado, por mais 

que outras concausas possam ter também contribuído para o evento. E 

mais. É do meu convencimento, e acredito ser também do conhecimento 

daqueles que trabalham no ramo de transporte, que eventual sinistro 

envolvendo um veículo que transporta qualquer produto e, em especial, 

produtos perecíveis, há grande possibilidade de saque da mercadoria se 

esta não for retirada a tempo do local, ou seja, trata-se de fato previsível 

ligado à organização do negócio explorado pela parte requerida, 

considerando o tempo que exerce suas atividades no mercado (desde 18 

de maio de 2006, conforme contrato social de constituição - fls. 147/149).” 

Assim, concessa data venia, não há que se acolher a tese de que o 

saque das mercadorias em decorrência do tombamento do veículo 

caracteriza caso fortuito ou força maior. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado: Em sede recursal a transportadora apelante não trouxe 

nenhum novo elemento que pudesse desconstituir a conclusão extraída 

após a fase de conhecimento e produção probandi ou seja, de que seu 

preposto não participou/contribuiu para o evento danoso ensejador do 

acionamento da apólice. Ademais, capotamentos, colisões, derrapagens, 

perda de controle em pista molhada, etc. são fatos previsíveis e 

relacionado ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela 

transportadora, motivo pelo qual não se configura o caso fortuito ou força 

maior. Por fim, a seguradora apelante requer a reforma da sentença 

somente para determinar a incidência dos juros a partir do desembolso e 

não da citação. O pleito não merece respaldo. Os juros de mora devem 

incidir desde a citação conforme art. 405 do Código Civil e súmula 163 do 

STF, portanto, irretocável qualquer modificação na sentença. Dessa 

forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou 

o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, 

cuja fundamentação entendo estar correta e me filio. A função 

constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal 

modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos 

magistrados de primeiro grau. Ora, quando é de ser mantida a decisão “a 

quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se 
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novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o 

mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o Supremo Tribunal 

Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão 

que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de 

decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, 

Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo os apelantes 

demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção. Isto 

posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de 

manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. 

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para 

baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de 

estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho. = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005706-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HIROYUKI UEDA (APELANTE)

MARIO UEDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECLARADA PRESCRIÇÃO 

DO TÍTULO EXECUTIVO – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA 

EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC – INSURGÊNCIA 

RECURSAL ADUZINDO QUE OS HONORÁRIOS DEVERIAM SEREM 

FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A fixação por equidade, prevista no 

§ 8º do art. 85, do CPC só se aplica às "causas em que for inestimável ou 

irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito 

baixo", o que não ocorre no caso em tela. II – Em atenção ao disposto no 

Art. 85, § 2º do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser 

arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. III – Em atenção à natureza 

e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, fixo os 

honorários em 10% sobre o valor da causa. IV – Nos termos do art. 85, § 

11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da 

causa. Vistos etc. Recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO 

HIROYUKI UEDA e MARIO UEDA, contra a sentença proferida na AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, nº 1005706-26.2017.8.11.0015, em tramite na 4ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá/MT, promovido por BANCO BRADESCO SA. Na 

origem, a parte exequente alegou ser credora das partes executadas da 

quantia de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e 

dezenove reais e noventa e cinco centavos), representada pela Cédula 

Rural Hipotecária de nº. 200605002, firmada em 09/01/2006, estando os 

executados inadimplentes com relação às parcelas vencidas em 

15/12/2009 e 15/12/2010. Os executados suscitaram exceção de 

pré-executividade, no Id nº. 16301975, aduzindo a prescrição. Instado a 

se manifestar, o exequente concordou com o pleito de extinção da 

demanda executiva, porém aduziu que os executados devem arcar com o 

pagamento dos honorários advocatícios (Id nº. 17201560). Após a análise 

dos autos, o juiz de piso proferiu a seguinte sentença: “Isto posto, 

ACOLHO a exceção de pré-executividade e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da 

prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Condeno o exequente ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios , fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) , nos termos do art. 85, § 8º, CPC. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Irresignadas com a 

sentença, as partes autoras apresentaram Recurso de Apelação (id. 

38882973), aduzindo que; (i) os honorários só podem ser fixados por 

equidade nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo; (ii), alega 

que o valor da ação não é irrisório, razão pela qual, os honorários devem 

ser fixados em porcentagem sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. Contrarrazões apresentadas (id. 38882977), purgando 

pela manutenção da sentença. É o relatório. Constam nos autos que, a 

pretensão recursal se baseia na alegação de erro da sentença de piso 

que fixou os honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ao invés de fixa-los em percentual com base no 

valor da ação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Pois bem, A meu viso, 

as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento 

monocrático, nos termos do caput do art.932, V do CPC na medida em que 

as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas 

na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal. 

Inicialmente, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 

8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da 

seguinte forma: 'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. § 2º. Os honorários serão fixados 

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de 

zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a 

importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. (...) § 8º. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, 

observando o disposto nos incisos do § 2º.' Da leitura do dispositivo legal 

mencionado, emerge que são duas as formas de fixação dos honorários 

advocatícios. A primeira delas, de aplicabilidade geral, diz respeito à 

fixação da remuneração do procurador da parte vencedora por meio de 

estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa. Ou seja, em regra, havendo condenação, os 

honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o 

máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo 

condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito 

econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor 

da causa. A lei, portanto, restringe as hipóteses de utilização da segunda 

forma de fixação dos honorários, a apreciação equitativa, somente 

podendo o magistrado a ela recorrer se, e somente se, for inestimável ou 

irrisório o proveito econômico pretendido, ou for muito baixo o valor da 

causa. Sobre o tema, importante trazer à baila a orientação firmada 

recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça: 'RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE 

EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 

SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA 

GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 

8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 

promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. 

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, 

restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de 

sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição 

equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de 

valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou 

fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou 

não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: 

(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, 

quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o 

CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba 

sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, 

ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para 

fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso 

concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra 

categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, 

quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o 

montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, 

serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: 

(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou 

(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o 

valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não 

condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, 
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ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva 

redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a 

regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios 

sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, 

subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do 

proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que 

o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em 

que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, 

para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito 

econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor 

da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar 

os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre 

o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.' 

(RESP 1746072/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, REL. P/ ACÓRDÃO 

MINISTRO RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 13/02/2019, 

DJE 29/03/2019) No caso em apreciação, portanto, mostra-se descabida a 

aplicação da regra prevista no § 8º, do art. 85 do CPC/2015, tendo em 

vista que o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável 

nem irrisório, quantia que, aliás, se identifica com o alto valor atribuído à 

causa na inicial, e da qual a parte recorrente se viu livre de pagamento. 

Diante de tais circunstâncias, obrigatória a adoção dos parâmetros 

previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor 

dos honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa, 

respeitando-se os patamares mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% 

(vinte) sobre o valor da causa. De outra via, em consideração os critérios 

descritos nos incisos I à IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015, na medida em 

que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente sem 

a necessidade de esforços para dilação probatória, entendo que os 

honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10% sobre o valor 

da causa. Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, 

termos da fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do 

CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da ação. 

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo 

recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de 

estilo. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r 

=

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0004298-54.2008.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON CARLOS CARBONI (APELANTE)

DELMAR ALIATTI (APELANTE)

IVETE CARLOTT (APELANTE)

VANDERLEI LUIZ CARBONI (APELANTE)

CARLA REGINA MARCHIORO CARBONI (APELANTE)

ELIO LUIZ CARLOTT (APELANTE)

LOVANI RAMBO CARBONI (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330-O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT6013-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DF DEUTSCHE FORFAIT AKTIENGESELLSCHAFT (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

RAFAELA BERNARDES NEVES OAB - SP302337 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANJA COMMANDEUR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DÍVIDA PAGA – ARTIGO 940 DO CÓDIGO 

CIVIL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 – “O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando 

a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do 

demandante, independentemente de prova do prejuízo.” (STJ - REsp 

1645589 / MS RECURSO ESPECIAL 2016/0186599-2 – Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 06/02/2020). 2 - Inexistindo prova 

de má-fé na cobrança da dívida, inexiste dever de aplicar sanção prevista 

no art. 940 do Código Civil. Vistos etc. Trata-se de recursos de apelação 

cível de n. 0004298-54.2008.8.11.0040 interposto por RONIVON CARLOS 

CARBONI e outros contra sentença proferida nos “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO” ajuizados originalmente pelos próprios apelante em face de 

DF DEUTSCHE FORFAIT AKTIENGESELLSCHAFT perante a 3ª Vara Cível 

da Comarca de Sorriso - MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. 

Num. 23194468 o magistrado de piso julgou procedente os embargos 

opostos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenou o embargado ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 82, § 2º e artigo 85, § 8º, ambos do Código de Processo Civil. Em 

suma, requer o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 

23194484 a reforma da sentença para determinar a aplicação do art. 940 

do Código Civil, uma vez que a apaleada demandou judicialmente por dívida 

paga. Contrarrazões sob ID. Num. 23194489. Síntese necessária. A meu 

viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento 

monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, 

quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes 

dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas 

cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação 

de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de 

entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas 

(artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). Decidiu assim o 

Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso: “(...) 

Inicialmente, cumpre elucidar os fatos detalhadamente. Pois bem, o 

embargante emitiu a CPR n.º 51556/022008 (fls. 52/58), na data de 

27/04/2007, em favor da empresa Solo Vivo Indústria e Comércio de 

Fertilizantes Ltda, para entrega de 18.502 (dezoito mil quinhentos e dois) 

sacas de soja de 60 kg, em contraprestação receberiam o valor de R$ 

444.048,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), segundo consta na CPR. Entretanto, a CPR fora emitida para 

garantia de pagamento da dívida oriunda da compra de 635 toneladas de 

fertilizantes, conforme contrato de permuta n.º 51.556 (fl. 51) emitido em 

24/01/2007. Com relação ao recebimento do valor constante da CPR, à fl. 

224 consta um recibo assinado pelos embargantes Ronivon e Carla, 

confirmando o recebimento do valor de R$ 444.048,00 (quatrocentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), contudo, restou 

comprovado nos autos, através dos depoimentos das testemunhas de fls. 

349/351, os quais eram proprietários da revenda Solo Fértil, representante 

da empresa Solo Vivo, e, afirmaram que era procedimento da empresa a 

emissão de uma CPR e de um recibo pelos clientes, todavia, o valor 

constante do recibo de fl. 224 não fora recebido pelos embargantes 

Ronivon e Carla. Tem-se ainda, a testemunha Mauro Luiz Ceballos Bonatto 

(fl. 480), que era supervisor da empresa Solo Vivo na região de 

Sorriso/MT, o qual afirmou também, que o recibo e CPR emitidos pelos 

embargantes era procedimento da empresa e que não fora pago o valor 

constante do recibo (fl. 224) aos embargantes. Posteriormente, na data de 

03/07/2007, fora realizado um endosso (fl. 229) da CPR em litígio ao 

exequente, ora embargado. Cumpre esclarecer, que a CPR fora emitida 

para garantia de pagamento de 635 toneladas de fertilizantes a ser 

entregue pela empresa Solo Vivo aos embargantes, todavia, somente fora 

entregue 235 toneladas, fato este comprovado através das Notas Fiscais 

de fls. 59/64, bem como, através dos depoimentos das testemunhas de 

fls. 349/351, 396 e 480, os quais afirmaram que somente fora entregue 

235 toneladas de fertilizantes aos embargantes. Posto isso, tendo em vista 

a entregue parcial dos fertilizantes, fora realizado um aditamento à CPR na 

data de 08/10/2007 (fls. 65/69), adequando o valor devido em sacas de 

soja à quantidade de adubo efetivamente entregue. Na data de 

18/01/2008, fora proferida uma Decisão judicial (fls. 74/76) pela Juiz de 

Direito da Comarca de Araucária/PR, determinando que os embargantes 

efetuassem a venda da quantidade de soja constante do aditamento à CPR 

e depositassem o valor em juízo, haja vista que naquela comarca tramita o 

processo de recuperação judicial da empresa Solo Vivo. Na data de 

15/05/2008 os embargantes efetuaram o depósito judicial no valor de R$ 

230.484,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais). 

À fl. 88 consta a Notificação Extrajudicial com data de 20/12/2007, enviada 

pelo embargado aos embargantes, a qual informava do endosso ocorrido. 

Os embargantes enviaram contra notificação (fls. 89/90) informando que 

haviam celebrado um aditamento à CPR, diminuindo a quantidade de soja 

devida, tendo em vista que a empresa Solo Vivo não havia entregado toda 

a quantidade de fertilizantes pactuadas anteriormente. Pois bem, restou 

comprovado nos autos que os embargantes não receberam a quantia 

descrita no recibo de fl. 224, bem como, que somente fora entregue 235 

toneladas de fertilizantes aos mesmos, sendo, portanto, correta a 

confecção do aditamento à CPR. Na decisão judicial proferida em 
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18/01/2008 (fls. 74/76), consta que o embargado deveria se abster de 

praticar qualquer ato de ordem administrativa ou judicial para recebimento 

direto das garantias vinculadas aos seus respectivos contratos, ou seja, 

vinculadas às CPR’s emitidas em favor da empresa Solo Vivo 

(recuperanda), posto que o juízo daquela comarca reconheceu que houve 

a entrega parcial de fertilizantes a alguns produtores rurais, gerando 

consequentemente a redução da soja devida nas CPR’s. Posto isso, 

considerando que os embargantes já efetuaram o depósito judicial no valor 

de R$ 230.484,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos e oitenta e quatro 

reais), referente ao pagamento da CPR n.º 51.556/022008, indevida é a 

cobrança da mesma na execução em apenso, código 46091. Portanto, 

declaro inexigível a CPR n.º 51.556/022008, haja vista que já ocorrera sua 

quitação. 2.1 Da litigância de má-fé Após a decisão judicial na Comarca de 

Araucária/PR (fls. 74/76) determinar que o embargado se abstivesse de 

efetuar a cobrança da CPR em litígio, na data de 26/06/2008, o embargado 

ajuizou a ação de execução em apenso (código 46091), dessa maneira, 

descumprindo a determinação judicial proferida no Estado do Paraná, na 

ação de recuperação judicial da empresa Solo Vivo. Entretanto, não restou 

demonstrado nos autos a data que o embargado tomou ciência da decisão 

de fls. 74/76. Considerando isso, deixo de condenar o embargado em 

litigância de má-fé.” Em epítome, irresigna-se o apelante com a 

improcedência da aplicação da sensação descrita no art. 940 do Código 

Civil. Relatando brevemente o escopo factual sobressai do caderno 

processual que foi pactuado entre os litigantes a CPR n.º 51556/022008 

(ID. Num. 23192488 - Pág. 3), na data de 27/04/2007, em favor da empresa 

Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, para entrega de 

18.502 (dezoito mil quinhentos e dois) sacas de soja de 60 kg, que em 

contraprestação receberiam o valor de R$ 444.048,00 (quatrocentos e 

quarenta e quatro mil e quarenta e oito reais); que a CPR foi emitida para 

garantia de pagamento da dívida oriunda da compra de 635 toneladas de 

fertilizantes, conforme contrato de permuta n.º 51.556 (ID. Num. 23192488 

- Pág. 2), todavia o recibo colacionado sob ID. Num. 23193464 - Pág. 4 

assinado pelos embargantes Ronivon e Carla, supostamente confirmando 

o recebimento da quantia de R$ 444.048,00 (quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e quarenta e oito reais), foi desconstituído através da fase de 

conhecimento. Salienta-se que a CPR foi emitida para garantia de 

pagamento de 635 toneladas de fertilizantes a ser entregue pela empresa 

Solo Vivo aos embargantes apelantes, contudo, somente foi entregue 235 

(duzentos e trinta e cinco) toneladas, fato comprovado através das Notas 

Fiscais de ID. Num. 23192489 - Pág. 5, oitiva testemunhal e “PRIMEIRO 

ADITAMENTO A CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)” sob ID. Num. 

23192490 - Pág. 4, que adequou o valor devido em sacas de soja à 

quantidade de adubo efetivamente entregue e recebida. Posteriormente na 

data de 18/01/2008, foi proferida uma decisão judicial (ID. Num. 23192491 - 

Pág. 8) pela Juiz de Direito da Comarca de Araucária/PR, determinando 

que os embargantes/apelante efetuassem a venda da quantidade de soja 

constante do aditamento à CPR e depositassem o valor em juízo, haja vista 

que naquela comarca tramita o processo de recuperação judicial da 

empresa Solo Vivo, bem como na mesma decisão foi determinado que a 

empresa neste processo embargada, cessionária da empresa Solo Vivo, 

se abstivesse de cobrar o recebimento de direitos e garantias vinculadas 

aos seus respectivo contratos, vinculadas às CPR’s emitidas em favor da 

empresa Solo Vivo (recuperanda), posto que o juízo daquela comarca 

reconheceu que houve a entrega parcial de fertilizantes a alguns 

produtores rurais, gerando consequentemente a redução da soja devida 

nas CPR’s. Na data de 15/05/2008 os embargantes efetuaram o depósito 

judicial no valor de R$ 230.484,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos e 

oitenta e quatro reais), porém, a empresa recorrida/embargada ajuizou na 

data de 26/06/2008 a ação de execução (código 46091) na Comarca de 

Sorriso - MT, dessa maneira, descumprindo a determinação judicial 

proferida no estado do Paraná, na ação de recuperação judicial da 

empresa Solo Vivo. Em sentença, o magistrado aquo concluiu não restou 

demonstrado nos autos a data que o recorrido/embargado tomou ciência 

da decisão judicial da Comarca de Araucária – PR, motivo pelo qual deixou 

de condená-lo em litigância de má-fé. Por sua vez, a parte apelante 

sustenta que a empresa recorrida/embargada não foi prudente e 

descumpriu decisão judicial, executando dívida paga, que estava ciente 

diante de notificação prévia, razão pela qual requer a reforma da sentença 

para vê-la penalizada de acordo com o art. 940 do Código Civil. Pois bem. 

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa 

ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com 

negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à 

produção do resultado ilícito. Nesse espeque existe também a 

responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa. A responsabilidade 

civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da 

pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A 

responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, 

tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando 

violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os 

envolvidos. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no 

art. 940 do Código Civil somente pode ser aplicada quando comprovada a 

má-fé do credor. Senão: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 

MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. 

COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS 

CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a 

possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - 

pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança 

indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em 

negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva 

adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a 

aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no 

sentido pretendido pela parte. 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem 

pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. 

A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC 

apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em 

proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo 

e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6. O artigo 940 do 

CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial 

e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova 

do prejuízo. 7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos 

para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a 

cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos 

para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8. Mesmo diante de 

uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação 

do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do 

Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao 

art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada 

ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do 

consumidor. 10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1645589 / MS 

RECURSO ESPECIAL 2016/0186599-2 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA - DJe 06/02/2020). Inexiste nos autos prova de má-fé na 

cobrança da dívida. Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem 

lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo 

investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar 

correta e me filio. A função constitucional da segunda instância é de 

revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do 

trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau. Ora, quando é 

de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a 

razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões 

semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o 

Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, 

da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau 

como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 

23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo 

os apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua 

manutenção. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios 

fundamentos. Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências 

necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem 

como as anotações de estilo. Intimações necessárias. Cumpra-se. Às 

providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003776-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICEL S/A (APELANTE)

CLARO S.A. (APELANTE)
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AÇÃO 

RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– NÃO VERIFICADO – PROTOCOLO TEMPESTIVO DA IMPUGNAÇÃO AO 

LAUDO PERICIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DEFERIDO A TÍTULO DE 

ALUGUEL EXCESSIVO – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 - O magistrado fundamentou, devidamente em seu 

convencimento o porquê em fixar o valor do aluguel no montante 

combatido, motivo pelo qual não ocorreu ausência de fundamentação. 2 – 

“O não pagamento da guia de materialização, dentro do prazo de seu 

vencimento, acarretará o cancelamento do respectivo ato processual feito 

através do PEA. 2. Incumbindo a parte comprovar que materializou o 

documento, efetuando o pagamento da correspondente taxa, prescrita no 

Provimento 26/14-CM, não comprovando a pratica do ato, égide da 

preclusão, a sentença deve ser mantida já que dentro do figurino jurídico 

pertinente a matéria.” (STJ - REsp 1686019 – Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE - Data da Publicação: 14/09/2017). 3 - “AUSÊNCIA DE 

RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou 

qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data 

de publicação: 30/06/2017). 4 - “O critério para distinguir a qual das partes 

incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria 

afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem 

apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem 

fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições 

impeditivas ou modificativas”. 5 - Não há que se falar em nulidade da 

sentença por indeferimento da produção de nova perícia, por cerceamento 

de defesa, por ausência de motivação, uma vez que cumpridos todos os 

ditames legais pertinentes ao devido processo legal. Ademais, o valor 

arbitrado se mostra condizente com a conjuntura imobiliária e comercial da 

cidade, conforme bem explanado pelo magistrado de piso. Vistos etc. 

Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0003776-24.2016.8.11.0015 

interposto por CLARO S.A. e AMERICEL S/A contra sentença proferida 

nos “AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL” ajuizados 

originalmente pelos próprios apelante em face de DARCI PEDRAZZANI e 

DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZZANI perante a 3ª Vara Cível da Comarca 

de Sinop - MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 23547483 o 

magistrado de piso julgou procedente a ação renovatória, para renovar o 

contrato de locação comercial entre as partes, com o prazo de 05 anos, a 

partir de 01/10/2016 até 30/09/2021, mediante aluguel mensal de R$ 

8.170,00 (oito mil cento e setenta reais), reajustado anualmente, no mês de 

outubro, pelo IGPM, mantendo-se as demais cláusulas do contrato anterior, 

devendo as apelante/requerentes pagarem a diferença em uma única 

parcela, corrigida monetariamente a partir de cada data que deveria ter 

realizado os pagamentos dos aluguéis do contrato ora renovado, art. 73 

da LI, e mais juros de mora, a partir do término do prazo de 15 dias para o 

cumprimento do julgado, e, considerando que as partes foram vencidas e 

vencedoras, condenou-as nas custas processuais pró-rata e em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficando 

50% sob a responsabilidade das apelante/requerentes e 50% sob a 

responsabilidade dos apelado/requeridos com fundamento no art. 85, §§ 

8º e 14, do NCPC. Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos 

colacionados sob ID. Num. 23547512 cerceamento de defesa uma vez que 

em sentença não fundamentou o motivo pelo qual foi arbitrado valor 

diverso do pactuado em contrato; que os laudos periciais que apuraram o 

valor a ser cobrado a título de aluguel foram impugnados; que o valor 

fixado a título de aluguel é exorbitante. Contrarrazões sob ID. Num. 

23547537. Síntese necessária. A meu viso, a pretensão recursal está a 

merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, 

que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar 

(inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão 

monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, 

mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 

1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de 

resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de 

competência (artigo 947). Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria 

pertinente ao presente recurso: “(...) Trata-se de ação renovatória de 

aluguel proposta por Claro S.A. e Americel S.A. contra Darci Pedrazzani e 

Dirce Salete Martini Pedrazzani. Inicialmente, cumpre anotar que não há 

necessidade da produção de outras provas, pois suficientes os 

documentos já apresentados pelas partes na inicial e na contestação, 

comportando julgamento antecipado do pedido e, consequentemente, do 

mérito (art. 355, inciso I, do CPC). Conforme se depreende dos autos, a 

lide entre as partes baseia-se em três pontos: A possibilidade ou não de 

as requerentes renovarem o contrato, e, em sendo procedente a 

renovação, qual o valor do aluguel, e, em sendo improcedente a 

renovação, qual o valor de eventual indenização por perdas e danos. Os 

requeridos aduzem em sua contestação, fls. 509/529, que a cláusula 3.2 

do contrato de locação, fls. 57/59, prevê a renovação automática “desde 

que nenhuma das partes comunique por escrito a outra a desistência do 

direito à renovação automática antes do prazo máximo de 210 dias 

anteriores ao término do contrato”. Nas locações não residenciais, locador 

e locatário têm ampla liberdade para a fixação do período de vigência da 

locação. Porém, se o contrato for celebrado por prazo igual ou superior a 

5 (cinco) anos, ou a soma dos contratos firmados alcançarem referido 

quinquênio, o locatário que preencher os demais requisitos legais tem o 

direito de obter a renovação compulsória da locação, independentemente 

da vontade do locador. É o que dispõe o art. 51 da lei 8.245/91: Art. 51. 

Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o 

contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo 

determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos 

prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o 

locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo 

mínimo e ininterrupto de três anos. Compulsando os autos, verifico às fls. 

57/59, que as partes litigantes celebraram contrato escrito e com prazo 

determinado de cinco anos (60 meses), enquanto que o documento de fls. 

61 demonstra que a requerente Claro S/A inauguraria a exploração do 

comércio em 01/02/2012, “tendo como atividade principal a 

comercialização de aparelhos móveis celulares e seus respectivos 

acessórios, assistência técnica, prestação de serviços de telefonia móvel 

pessoal, inserção de créditos pré pagos, bem como a comercialização de 

cartões pré pagos, seja em meio físico ou eletrônico”, fls. 74, fatos 

incontroversos nos presentes autos. Ora, se as requerentes cumpriram 

os rígidos requisitos constantes nos incisos do art. 51 da lei 8.245/91, 

configurado está o seu direito à renovação do contrato de locação, por 

igual período, não havendo que se falar no encerramento do contrato pelo 

simples motivo de que o art. 45 da referida Lei dispõe que: “São nulas de 

pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os 

objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação 

prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do 

art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto”. Desta forma, 

uma vez reconhecido o direito de as requerentes renovarem o contrato de 

locação, passo a decidir o valor do aluguel. Considerando que as 

requerentes cumpriram os requisitos do art. 71 da Lei 8.245/91, resta a 

este Magistrado apenas o acertamento do valor do aluguel, devendo 

considerar, entre outros, os caracteres do imóvel locado; sua localização 

e área utilizável; o valor venal; os aluguéis vigorantes ao tempo da perícia 

para os estabelecimentos comerciais congêneres vizinhos; a natureza do 

fundo de comércio explorado no imóvel. Para tanto, designou-se Perito, o 

qual em laudo pericial deixou registrado que: “a humanidade só dispõe de 

uma ferramenta para medir as coisas que é a comparação, e é na seleção 

dos meios e padrões de comparação que se revela a capacidade de 

apreciação e julgamento. A metodologia aplicada a este trabalho é de 

conformidade com a NBR 14.653-2 da ABNT. Método Comparativo Direto 

de Dados de Mercado e seguindo os ditames do artigo 681 do Código de 

Processo Civil com tratamento de dados por Fatores”, fls. 600. a) “DO 

IMÓVEL”: Imóvel comercial localizado na Avenida Júlio Campos, nº 818. 

Construção em alvenaria de tijolos, piso cerâmico contendo instalações 

sanitárias adequadas, uma copa, um depósito, um escritório, forro de 

gesso acartonado com instalações elétricas, climatizada, conforme figuras 

2 e 3”, fls. 601. b) “O valor do imóvel em setembro de 2016 se obtém 
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somando o valor da benfeitoria executada no imóvel e o valor do lote. Para 

avaliar a benfeitoria, construção em alvenaria com área de 160,00 m², 

conforme planta abaixo, figura 4. Deve-se considerar a vida útil, o estado 

de conservação e idade real”, fls. 603. c) “O estado de conservação foi 

classificado segundo a graduação que consta no quadro publicado pelo 

IBAPE-SP em 2002. Constatei in loco que a sala comercial encontra-se 

com a manutenção muito boa, pintura seminova, deste modo o estado de 

conservação adotado para o cálculo da depreciação será regular”, fls. 

605. d) “Considerando a utilidade do prédio Loja Comercial a vida útil é de 

60 anos, estado de conservação regular, idade real 25 anos, com estes 

dados é possível calcular a depreciação do imóvel pelo método de Ross 

Heidecke e utilizando o programa Avalurb 5.0”, fls. 606, chegando ao 

resultado de R$ 147.827,96 referente a benfeitoria (construção), fls. 607. 

e) “O lote que se encontra edificada a loja será considerado as dimensões 

da própria loja (8,00 metros de largura e profundidade de 20,00 metros) 

com a largura e a profundidade se obtém a área do lote a ser avaliado 160 

m². Foram executadas pesquisas em lotes em oferta conforme croqui de 

localização, na Avenida Júlio Campos e nas proximidades da Avenida Julio 

Campos e estes corrigidos a localização através de fator adotado no 

processo de homogeneização de resultados conforme segue:”. f) Após 

discorrer acerca das cinco pesquisas realizadas, concluiu “que o valor 

final do imóvel é a soma das benfeitorias (R$ 147.827,96), com o valor do 

lote (R$ 618.329,60), dando total de R$ 766.157,56, que em números 

redondos R$ 770.000,00”, fls. 619. g) Procedendo ao cálculo do valor do 

aluguel pelo método de renda, ponderou que “Para estabelecer o valor do 

aluguel através do capital investido (remuneração de capital ou método de 

renda). Inicialmente deve-se considerar a taxa de remuneração, que é 

uma variável. Em Sinop o mercado local considera 10% em média como 

taxa de remuneração de capital, porém deve-se considerar o local onde o 

imóvel está inserido, neste caso específico em estudo trata-se de um 

imóvel com localização privilegiada (Av. Júlio Campos) este é um fator que 

determina diretamente um acréscimo no aluguel. Conforme pesquisei no 

comércio local o aluguel de um imóvel que possua localização na Avenida 

Julio Campos, tem um acréscimo em torno de 20% no valor do aluguel, 

deste modo, a taxa para este imóvel será de 12% ao ano, ou seja, 1% ao 

mês, considerando o valor do imóvel em setembro de 2016, conforme 

planilha de cálculos do Avalurb em anexo: Pelo método da renda, 

considerando o índice já mencionado 1% ao mês temos para o mês de 

setembro de 2016 o valor de R$ 7.700,00”, fls. 619. h) Para determinar o 

valor do aluguel pelo método comparativo, após esclarecer que “foi feito 

pesquisa de imóveis locados e imóveis em oferta para locação na data 

presente (novembro de 2016) com o valor encontrado foi transportado 

para a data de setembro de 2016 utilizando o índice IGPM (contrato fls. 

57/60) utilizado para reajuste deste aluguel. As pesquisas são de imóveis 

que mais se assemelham ao imóvel avaliando, deste modo encontramos 

cinco pesquisas abaixo discriminadas”, fls. 620. i) Após relatar as 

pesquisas realizadas e os respectivos aluguéis dos imóveis pesquisados, 

os fatores para homogeneização da pesquisa e a forma da realização do 

cálculo, chegou-se ao valor de R$ 8.640,00 (R$ 54,00 o m²) para o aluguel 

do imóvel objeto da presente ação referente ao mês de novembro de 

2016, fls. 626. Conforme se verifica no DJE nº 10260, disponibilizado em 

21/05/2018 e publicado no dia seguinte, as partes foram devidamente 

intimadas para manifestarem-se acerca do laudo pericial acima referido. 

Em 03/07/2018, as requerentes informaram que protocolaram petição em 

14/06/2018 às 15:30:31, a qual não foi materializada ante o suposto não 

pagamento da respectiva taxa. No entanto, afirma que procedeu ao 

referido pagamento um dia após o protocolo da petição, requerendo a 

materialização da referida petição e a sua juntada aos autos. Para tanto, 

trouxe aos autos os documentos de fls. 646/648. O documento de fls. 646 

se trata de um “print screen” de um navegador de internet, que demonstra 

que as requerentes, supostamente, protocolaram uma petição direcionada 

aos presentes autos em data de 14/06/2018 às 15:30:31. Ocorre que o 

boleto referente a taxa de materialização de fls. 647 e seu respectivo 

comprovante de pagamento de fls. 648 dizem respeito a um processo de 

inventário que tramita na Comarca de Cuiabá, ou seja, não se refere à taxa 

de materialização da petição dirigida à presente ação renovatória de 

aluguel. O art. 13 do Provimento 26/2014/CM, que disciplina o “Portal 

Eletrônico do Advogado – PEA”, prevê que “A materialização de petição e 

eventual(is) documento(s) na unidade judiciária de destino somente 

ocorrerá após a comprovação do pagamento da guia de “taxa de 

materialização do peticionamento eletrônico” na rede bancária. (...) § 2º. O 

não pagamento da guia de materialização dentro do prazo de vencimento 

acarretará o cancelamento do protocolo respectivo”. (...) Pelo exposto, 

considerando que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 598/635, e quedaram-se 

inertes, o que evidencia a preclusão temporal, art. 223 do CPC, homologo o 

referido laudo pericial para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos. Passo a decidir o valor do aluguel. Como se sabe o método da 

renda estabelece remuneração para o capital imobilizado na coisa locada, 

pois toma em consideração o valor do terreno mais o da construção, 

atribuindo-lhes, tradicionalmente, um percentual anual de dez por cento 

cujo resultado deve ser dividido por doze meses, sabendo-se, então, o 

valor da cada aluguel, porém, neste caso, como bem consignou o Perito, 

esse percentual foi de 12%, Em Sinop o mercado local considera 10% em 

média como taxa de remuneração de capital, porém deve-se considerar o 

local onde o imóvel está inserido, neste caso específico em estudo 

trata-se de um imóvel com localização privilegiada (Av. Júlio Campos) este 

é um fator que determina diretamente um acréscimo no aluguel. Conforme 

pesquisei no comércio local o aluguel de um imóvel que possua localização 

na Avenida Julio Campos, tem um acréscimo em torno de 20% no valor do 

aluguel, deste modo, a taxa para este imóvel será de 12% ao ano, ou seja, 

1% ao mês”, fls. 619, daí porque chegou-se ao valor do aluguel em R$ 

7.700,00. Pelo método comparativo, é verdade, o Perito, levando em conta 

o valor de locações existentes nas imediações, cujos imóveis deveriam 

guardar alguma similitude com aquele objeto da renovatória, chegou ao 

valor de R$ 8.640,00, contudo, verifico que apenas as pesquisas 2 e 5 se 

tratam de imóveis situados na avenida Júlio Campos, a principal avenida e 

ponto mais nobre de comércio desta cidade, sendo que o imóvel pesquisa 

2 possui 61 m² e o imóvel pesquisa 5 possui 1.365,00 m², ou seja, 

possuem tamanhos bem diferentes do imóvel objeto da presente ação, que 

tem 160 m². Assim, diante da controversa instalada entre as partes, e para 

não ser injusto com nenhuma delas, entendo que o mais correto é a média 

aritmética de ambos os métodos, para fixar o valor do aluguel em R$ 

8.170,00.” A preliminar e o mérito se confundem, motivo pelo qual serão 

apreciados conjuntamente. Sustenta a parte apelante que foi cerceada de 

seu direito de defesa quando não obteve fundamentação do motivo pelo 

qual o Juízo aquo fixou o valor do aluguel em dissonância ao contrato 

outrora celebrado entre os litigantes. Razão não lhe assiste. O magistrado 

fundamentou, devidamente em seu convencimento o porquê em fixar o 

valor do aluguel no montante combatido, para tanto, para que não seja 

alegada novamente ausência de fundamentação, recito: (...) Passo a 

decidir o valor do aluguel. Como se sabe o método da renda estabelece 

remuneração para o capital imobilizado na coisa locada, pois toma em 

consideração o valor do terreno mais o da construção, atribuindo-lhes, 

tradicionalmente, um percentual anual de dez por cento cujo resultado 

deve ser dividido por doze meses, sabendo-se, então, o valor da cada 

aluguel, porém, neste caso, como bem consignou o Perito, esse percentual 

foi de 12%, Em Sinop o mercado local considera 10% em média como taxa 

de remuneração de capital, porém deve-se considerar o local onde o 

imóvel está inserido, neste caso específico em estudo trata-se de um 

imóvel com localização privilegiada (Av. Júlio Campos) este é um fator que 

determina diretamente um acréscimo no aluguel. Conforme pesquisei no 

comércio local o aluguel de um imóvel que possua localização na Avenida 

Julio Campos, tem um acréscimo em torno de 20% no valor do aluguel, 

deste modo, a taxa para este imóvel será de 12% ao ano, ou seja, 1% ao 

mês”, fls. 619, daí porque chegou-se ao valor do aluguel em R$ 7.700,00. 

Pelo método comparativo, é verdade, o Perito, levando em conta o valor de 

locações existentes nas imediações, cujos imóveis deveriam guardar 

alguma similitude com aquele objeto da renovatória, chegou ao valor de R$ 

8.640,00, contudo, verifico que apenas as pesquisas 2 e 5 se tratam de 

imóveis situados na avenida Júlio Campos, a principal avenida e ponto 

mais nobre de comércio desta cidade, sendo que o imóvel pesquisa 2 

possui 61 m² e o imóvel pesquisa 5 possui 1.365,00 m², ou seja, possuem 

tamanhos bem diferentes do imóvel objeto da presente ação, que tem 160 

m². Assim, diante da controversa instalada entre as partes, e para não ser 

injusto com nenhuma delas, entendo que o mais correto é a média 

aritmética de ambos os métodos, para fixar o valor do aluguel em R$ 

8.170,00.” Na mesma toada, o apelante insiste na tese de tempestividade 

do protocolo irregular da impugnação ao laudo pericial, invocando o 

princípio da primazia do mérito. É incontroverso nos autos que a parte 

apelante não recolheu as custas da petição de impugnação ao laudo 

pericial, mas sim protocolo em um processo de inventário que tramita na 

Comarca de Cuiabá, ou seja, o pagamento e comprovante trazidos aos 

autos não se refere à taxa de materialização da petição dirigida à presente 
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ação renovatória de aluguel. O princípio do nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans preleciona que a ninguém é dado beneficiar-se com 

a própria torpeza, por isso, se a parte não protocolou a impugnação 

corretamente, deve arcar com os desdobramentos de sua torpeza. Nessa 

senda coaduna a jurisprudência nacional e do STJ: “RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. NÃO 

RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA VIA PORTAL 

ELETRÔNICO DO ADVOGADO EM DECORRÊNCIA DO NÃO 

RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO. NULIDADE DA 

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA PORQUANTO NÃO 

DEMONSTRADO O PREJUÍZO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS 

RECORRIDOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, 

DESPROVIDO. DECISÃO - Cuida-se de recurso especial interposto por 

Banco do Brasil S.A., com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a, da 

Constituição da República, contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementados: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

- FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLADA ATRAVÉS DO PORTAL 

ELETRÔNICO DO ADVOGADO - PEA - FALHA NO PROCESSAMENTO DA 

PEÇA - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE 

MATERIALIZAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 

333, INCISO I, DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

A FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I. O sistema PEA - Protocolo Eletrônico, instituído pelo 

Provimento 26/14-CM. estabelece com muita clareza que as petições 

protocoladas através do mencionado sistema só serão materializadas no 

processo após o recolhimento da guia de materialização, o que não 

aconteceu na espécie, violando o disposto no seu artigo 13, que 

estabelece, para fins e efeitos de validade, o pagamento da Taxa de 

Materialização. O não pagamento da guia de materialização, dentro do 

prazo de seu vencimento, acarretará o cancelamento do respectivo ato 

processual feito através do PEA. 2. Incumbindo a parte comprovar que 

materializou o documento, efetuando o pagamento da correspondente 

taxa, prescrita no Provimento 26/14-CM, não comprovando a pratica do 

ato, égide da preclusão, a sentença deve ser mantida já que dentro do 

figurino jurídico pertinente a matéria.” (STJ - REsp 1686019 – Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Data da Publicação: 14/09/2017). DECISÃO 

QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA. 

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DEVEDORA. ALEGADA NULIDADE POR 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PETIÇÃO ACOSTADA PELA AGRAVANTE 

REQUERENDO O REDIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES. QUALIFICAÇÃO 

FEITA EM NOME DA PARTE CONTRÁRIA. PRINCÍPIO DO NEMO AUDITUR 

PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. A NINGUÉM É DADO 

BENEFICIAR-SE COM A PRÓPRIA TORPEZA. VÍCIO INEXISTENTE. 

ALTERAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO INSURGENTE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ EVIDENCIADA AO PETICIONAR EM NOME DO AGRAVADO. 

APLICAÇÃO DE MULTA PUNITIVA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento - AI 

40149362620178240000 - Biguaçu 4014936-26.2017.8.24.0000 (TJ-SC) - 

Data de publicação: 13/12/2018) De outra sorte, apesar das suposições 

realizadas pela recorrente em seu petitório, de que os peritos trabalharam 

de forma equivocada, contrariando a normativa correlata, inexistem 

provas da referida acusação ou materialidade em contrário da apuração 

feita que possa desconstituir o parecer técnico, e por corolário, o 

resultado da sentença atacada, uma vez que não foi impugnado laudo 

pericial. O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga: “AUSÊNCIA DE 

RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou 

qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data 

de publicação: 30/06/2017) Incumbe ao apelante/reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito 

e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o 

ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. As lições de Moacyr Amaral 

Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª 

edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “O critério para 

distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é 

o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de 

afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os 

fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos 

extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”. Outrossim, o juiz 

pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, 

em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em 

decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, 

pericial ou documental. A jurisprudência não destoa: “PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO 

DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, 

valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento 

motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, 

em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção 

de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das 

conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de 

defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos 

autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice 

previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014). Na 

mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da 

parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), 

é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos 

pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio, 

ou julgar em contrário da conclusão do experto. É sabido que o juízo é o 

destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre 

convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de 

ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda. Não há 

que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de 

nova perícia, por cerceamento de defesa, por ausência de motivação, uma 

vez que cumpridos todos os ditames legais pertinentes ao devido 

processo legal. Ademais, o valor arbitrado se mostra condizente com a 

conjuntura imobiliária e comercial da cidade, conforme bem explanado pelo 

magistrado de piso. Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem 

lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo 

investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar 

correta e me filio. A função constitucional da segunda instância é de 

revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do 

trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau. Ora, quando é 

de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a 

razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões 

semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o 

Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, 

da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau 

como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 

23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo 

os apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua 

manutenção. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios 

fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios 

recursais deferidos ao recorrido para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) com espeque no no art. 85, § 11º, do CPC. Decorrido o prazo legal, 

realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste 

agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Intimações 

necessárias. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. = r e 

l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0009473-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA LUZIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (APELADO)

Outros Interessados:

RICARDO A. TOTTI E CIA. LTDA. ME (TERCEIRO INTERESSADO)
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Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS 

FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO 

CPC – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE OS HONORÁRIOS 

DEVEM SEREM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

fixação por equidade, prevista no § 8º do art. 85, do CPC só se aplica às 

"causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 

quando o valor da causa for muito baixo", o que não ocorre no caso em 

tela. II – Em atenção ao disposto no Art. 85, § 2º do CPC/15, os honorários 

de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo 

de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. III – Em 

atenção à natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo 

advogado, fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa. IV – Nos 

termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 

11% sobre o valor da causa. Vistos etc. Recurso de Apelação Cível 

interposto por BANCO BRADESCO SA, contra a sentença proferida na 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, nº 0009473-57.2016.8.11.0037, em 

tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em 

desfavor de SANTA LUZIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. Na 

origem, a parte exequente alegou ser credora das partes executadas da 

quantia de R$ 73.892,13 (setenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois 

reais e treze centavos), representada pela Cédula de Credito Bancária, 

com garantia fiduciária nº. 842174, estando o executado inadimplente. 

Houve a apreensão do veiculo, razão pela qual o Juiz de piso proferiu 

sentença de mérito, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM 

FAVOR DO REQUERENTE, tornando definitiva a liminar concedida à fl. 49. 

Condeno o requerido nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 2º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Irresignada com a sentença, o banco autor 

apresentou Recurso de Apelação (id. 38636483), aduzindo que; (i) os 

honorários só podem ser fixados por equidade nas ações em que for 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo; (ii), alega que o valor da ação não é irrisório, razão 

pela qual, os honorários devem ser fixados em porcentagem sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Contrarrazões 

apresentadas (id. 38636487), purgando pela manutenção da sentença. É o 

relatório. Constam nos autos que, a pretensão recursal se baseia na 

alegação de erro da sentença de piso que fixou os honorários 

sucumbenciais de forma equitativa, ao invés de fixa-los em percentual 

com base no valor da ação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Pois bem, 

A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento 

monocrático, nos termos do caput do art. 932, V do CPC na medida em que 

as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas 

na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal. 

Inicialmente, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 

8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da 

seguinte forma: 'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. § 2º. Os honorários serão fixados 

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de 

zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a 

importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. (...) § 8º. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, 

observando o disposto nos incisos do § 2º.' Da leitura do dispositivo legal 

mencionado, emerge que são duas as formas de fixação dos honorários 

advocatícios. A primeira delas, de aplicabilidade geral, diz respeito à 

fixação da remuneração do procurador da parte vencedora por meio de 

estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa. Ou seja, em regra, havendo condenação, os 

honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o 

máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo 

condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito 

econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor 

da causa. A lei, portanto, restringe as hipóteses de utilização da segunda 

forma de fixação dos honorários, a apreciação equitativa, somente 

podendo o magistrado a ela recorrer se, e somente se, for inestimável ou 

irrisório o proveito econômico pretendido, ou for muito baixo o valor da 

causa. Sobre o tema, importante trazer à baila a orientação firmada 

recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça: 'RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE 

EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 

SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA 

GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 

8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 

promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. 

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, 

restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de 

sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição 

equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de 

valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou 

fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou 

não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: 

(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, 

quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o 

CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba 

sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, 

ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para 

fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso 

concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra 

categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, 

quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o 

montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, 

serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: 

(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou 

(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o 

valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não 

condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, 

ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva 

redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a 

regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios 

sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, 

subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do 

proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que 

o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em 

que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, 

para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito 

econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor 

da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar 

os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre 

o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.' 

(RESP 1746072/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, REL. P/ ACÓRDÃO 

MINISTRO RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 13/02/2019, 

DJE 29/03/2019) No caso em apreciação, portanto, mostra-se descabida a 

aplicação da regra prevista no § 8º, do art. 85 do CPC/2015. Diante de tais 

circunstâncias, obrigatória a adoção dos parâmetros previstos no art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor dos honorários 

advocatícios com base em percentual do valor da causa, respeitando-se 

os patamares mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) sobre o 

valor da causa. De outra via, em consideração os critérios descritos nos 

incisos I à IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015, na medida em que a causa é 

de menor complexidade e foi julgada antecipadamente sem a necessidade 

de esforços para dilação probatória, entendo que os honorários de 

sucumbência devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Com 

esses fundamentos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO, termos da 

fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro 

os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da ação. Publique-se 

para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem 

qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. 

Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 0000373-85.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA MARQUES LIMA RAMOS OAB - RJ169829-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FORMIQUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EPANOR S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO - NULIDADE 

DA CESSÃO – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1 - “CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo 

Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de 

atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A 

ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 

1035272 RS 2016/0332586-6 (STJ) - Data de publicação: 12/03/2018) 2 - 

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de 

uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem 

tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre 

provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre 

provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”. 

Vistos etc. Trata-se de recursos de apelação cível de n. 

0000373-85.2015.8.11.0046 interposto por USIMAT DESTILARIA DE 

ALCOOL LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” perante 

a 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro – MT, ajuizado 

originalmente pela parte apelada LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS. Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 

30271468 o magistrado de piso julgou procedente a Ação Monitória, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 

111.310,44 (cento e dois mil trezentos e dez reais e quarenta e quatro 

centavos), valor que deverá ser acrescido de correção monetária a partir 

da data do vencimento de cada duplicata, bem como juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida do devedor; condenou ainda a requerida 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixou em 10% do valor do débito, consoante previsão do 

art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Em suma, aduz o recorrente em 

seus argumentos colacionados sob ID. Num. 30271470 que jamais houve 

qualquer notificação da cessão; que é necessária a haver a ciência do 

recebedor por escrito, o que não ocorreu. Contrarrazões sob ID. Num. 

30271476 alegando que a parte apelante foi regularmente notificada sobre 

as cessões de crédito, através de contato telefônico e por meio de 

comunicado enviado em 28 de julho de 2014, que, inclusive, fora entregue 

pessoalmente à devedora em 31 de julho de 2014. Síntese necessária. A 

meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento 

monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, 

quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes 

dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas 

cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação 

de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de 

entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas 

(artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947). Decidiu assim o 

Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso: “(...) Vistos, 

etc. LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ajuizou 

Ação monitória em face de USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduziu em apertada síntese o autor 

que a dívida objeto da presente ação teve origem na operação de cessão 

de títulos de crédito formalizada com FORMIQUÍMICA COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA., através de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos 

Creditórios e Outras Avenças. Aduziu que através da referida cessão dos 

direitos creditórios consubstanciados em duplicatas mercantis, a Autora 

se tornou a única e legítima titular do crédito emitido contra os sacados 

dos títulos negociados, podendo exercer seu direito na qualidade de 

credora. Noticiou nos autos que a Ré foi regularmente notificada sobre a 

cessão do crédito através de Telegrama com aviso de recebimento (AR), 

tendo este sido recepcionado no dia 31/07/2014, às 15h30min. Requereu 

ao final a conversão do mandado inicial em mandado executivo, 

constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial. Embargos 

monitórios apresentados nos autos, ocasião em que arguiu o embargante 

que as duplicatas sacadas contra a embargante inexistem. Argumentou 

que o documento juntado a inicial se trata de termo aditivo ao contrato de 

cessão de crédito que não foi objeto de participação do embargante. 

Contestação aos embargos monitórios, tendo o embargado aduzido que a 

ré foi devidamente notificada acerca da cessão dos títulos de crédito 

objeto da presente, se manteve totalmente inerte. Argumentou que a 

documentação apresentada é suficiente para demonstrar a existência do 

crédito em favor do Autor, e a obrigação do pagamento por parte da Ré, 

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA. Audiência de instrução e 

julgamento de ref. 53. Em requerimento de ref. 65, o autor requereu o 

julgamento do feito. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A 

ação monitória está inserida com um procedimento especial do CPC por 

trazer características procedimentais para quem disponha de prova 

escrita, nos termos do artigo 700 e seguintes do CPC: “Art. 700. A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz”. (destaquei). Atento aos autos verifico que a pretensão do 

embargante não merece prosperar, explico. No caso dos autos as notas 

fiscais emitidas pelo credor original ao embargante com comprovante de 

entrega de mercadoria constituem prova escrita sem eficácia de titulo 

executivo, hábil para o ajuizamento da ação monitoria, por demonstrar a 

existência de dívida líquida, certa e exigível. Ademais, cabe ressaltar que 

nos autos de cód. 71069 - que tramita na 2ª vara desta comarca, o 

embargante reconhece expressamente a licitude dos valores cobrados, 

tendo apenas se insurgido contra a inscrição deste em órgãos de 

proteção ao crédito por terceiro alheio ao presente feito. Consoante se 

infere do documento juntado à exordial, a credora original, FORMIQUÍMICA 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., cedeu à autora LECCA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, o débito constituído pela parte 

autora, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). É correto afirmar 

que a cessão de crédito tem natureza de negócio jurídico, pelo qual o 

credor aliena seu crédito a um terceiro. Nesta negociação não tem 

participação o devedor. Por tal razão é que se exige, para que se obrigue 

ao pagamento perante o cessionário, sua ciência. Esse é o teor do art. 

290 do Código Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em 

relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado 

se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente 

da cessão feita”. Note-se que a notificação a que se refere o artigo 290 

do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a 

quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar 

o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste 

para buscar o crédito. Portanto, sem razão o argumento apresentado pelo 

embargante no sentido de que não participou do negocio jurídico celebrado 

entre FORMIQUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e LECCA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Importante ressaltar que 

houve notificação do devedor/embargante acerca da cessão de crédito 

em tempo hábil para o fim de que este providenciasse o pagamento ao 

cessionário, o que não ocorreu, consoante demonstrado.” Sustenta a 

parte apelante que a cessão de crédito noticiada e cobrada através da 

presente ação monitória não observou os ditames legais, especificamente 

no que tange a notificação da cessão entre o cedente e a parte apelada 

cessionária. O cerne da questão consiste em verificar se a cobrança do 

crédito obedeceu aos pré-requisitos previstos na lei. O Código Civil 

preleciona sobre o tema: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se 

a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com 

o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao 

cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Art. 

287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se 

todos os seus acessórios. Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a 

transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento 

público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do 

art. 654 . Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de 

fazer averbar a cessão no registro do imóvel. Art. 290. A cessão do 

crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou 
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particular, se declarou ciente da cessão feita.” Para Pontes de Miranda: “A 

cessão de crédito é negócio jurídico bilateral de transmissão de crédito 

entre o credor e outrem. À base dele pode haver negócio jurídico, porém, 

a cessão de crédito independe dele, ou da sua existência. A manifestação 

de vontade é elemento de acordo de transmissão, e esse acordo, 

semelhante ao acordo de transmissão de propriedade imobiliária ou 

mobiliária, opera a transmissão sem precisar de qualquer outro elemento 

(e.g, na transferência da propriedade mobiliária, a tradição, ou outro ato, 

inclusive registro)”. (Tratado de direito privado, tomo XXIII, ed. Bookeseler, 

§ 2822, pág. 306) A notificação a que se refere o artigo 290 do Código 

Civil tem como objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou 

seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. 

Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face 

do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, 

ou seja, comprovada a existência da dívida que deu origem à cessão, não 

há falar em ilicitude da cessão ou nulidade da cobrança, o qual resulta de 

mero exercício regular de direito da cessionária. E dessa forma coaduna o 

Superior Tribunal de Justiça: “CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que 

deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. 

A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida 

inexigível. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ 

- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no 

AREsp 1035272 RS 2016/0332586-6 (STJ) - Data de publicação: 

12/03/2018) Restando incontroversa a higidez dos títulos e regularidade 

da cessão de crédito, inquestionável a exigibilidade do débito. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição apelada. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo 

ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Nesses 

termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo 

entre as partes. A parte apelada juntou nos autos a cessão de crédito 

bem como os títulos de créditos que instruíram a presente monitória. A 

parte apelante deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela apelada cessionária. Conclui-se que a dívida é legítima 

e a sentença escorreita. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em anulação ou reforma da sentença, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no caso em voga. Incumbe ao 

apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos 

fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. 

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado 

de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida 

deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira 

sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160 )”. As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras 

Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, 

págs. 346/347) ensinam que: “O critério para distinguir a qual das partes 

incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria 

afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem 

apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem 

fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições 

impeditivas ou modificativas”. Dessa forma, adoto como razão de decidir a 

bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo 

investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar 

correta e me filio. A função constitucional da segunda instância é de 

revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do 

trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau. Ora, quando é 

de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a 

razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões 

semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito? Sobre o assunto, o 

Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou: “Não viola o art. 93, IX, 

da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau 

como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 

23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009) Dessa maneira, não tendo 

os apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua 

manutenção. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios 

fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios 

recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do 

CPC. Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer 

irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento destes autos. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho. = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001883-84.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ARGENTA DEON (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT21936-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - PR25430-A (ADVOGADO)

BARBARA FRACARO LOMBARDI OAB - PR43628 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA E DE PROIBIÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O produtor rural não 

se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas 

se presta ao incremento da produção agrícola, destinada a atividade 

econômica e lucrativa, não havendo qualquer circunstância que permita 

enquadrar a relação nas figuras dos artigos 2º e 3º do CDC, de modo que 

a embargante/agravante não pode ser considerada destinatária final do 

produto, não havendo se falar em inversão do ônus probatório com base 

no inciso VIII do art. 6º, do CDC. 2. Nos termos do art. 300, do CPC, para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer 

demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o 

perigo de dano. 3. Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há 

argumentos que demonstrem a abusividade na inscrição do nome da 

agravante, uma vez que esta não nega o negócio jurídico e falta de 

pagamento, de modo que, neste contexto, o caso demanda instrução 

probatória, não podendo ser suspensa a anotação do nome do devedor 

nos cadastros de restrição ao crédito, por constituir, até prova em 

contrário, exercício regular de direito da agravada. 4. Assim, entendo que 

os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados 

sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do 

processo de conhecimento. Vistos, etc. Recurso de agravo de 

instrumento, com pedido liminar, interposto por RUBIA ARGENTA DEON 

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 

4023-11.2018.8.11.0055 - Código 273695, movida em desfavor de 

AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, que recebeu os 

embargos à execução sem efeito suspensivo e indeferiu o pedido de 

inversão do ônus da prova, de exibição de documentos e de 

proibição/exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em 

suas razões, alega a agravante ser merecedora de tal pedido em especial, 

tendo em vista o instituto criado pela Lei nº 8.952, de 14/12/1994, que 

permite ao Julgador, convencido da verossimilhança das alegações da 

Agravante e havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou, caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do Agravado, em decisão fundamentada, antecipe, 

parcial ou totalmente, os efeitos da tutela pretendida, desde que não haja 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Sustenta que o cerne 

do feito é justamente a formalização dos títulos que embasam a execução, 

bem como, a responsabilidade objetiva da Agravada de responder pelos 

danos causados a Agravante e compensar com os débitos ora 

executados. Defende que, sendo de responsabilidade do fornecedor a 

transparência e facilitação das questões de garantias ao consumidor, 

previstas no art. 50, parágrafo único do CDC, também ratificado pelo art. 

6º, inciso VII do CDC, deve ser invertido o ônus da prova. Anotando a 

presença dos requisitos legais, pugna a agravante pela concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar a agravada que exclua ou se 

abstenha de incluir o nome da agravante dos órgãos de restrições, 

referentes ao pacto da presente lide, bem ainda que seja invertido o ônus 

da prova em seu favor. No mérito, pugna seja provido o presente recurso, 
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confirmando a r. decisão liminar, a fim de que seja reformada a decisão do 

julgador a quo, concedendo assim, o deferimento do pedido de Tutela de 

Urgência para determinar a exclusão do nome da Agravante de todos 

cadastros restritivos de crédito, bem como deferir-lhe o pedido de 

inversão do ônus da prova, determinando, ainda, que a Agravada faça a 

juntada de todos os documentos relativos a relação entre as partes e que 

estão em sua posse. O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 

34241491). Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 34834971). 

Contraminuta da parte agravada (ID 37462451). É o 

relatório/Fundamento/Decido. Em sua origem, trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AGROCETE INDÚSTRIA DE 

FERTILIZANTES LTDA em face de RUBIA ARGENTA DEON, objetivando o 

recebimento de valores em aberto referentes à compra e venda de 

fertilizantes, que perfazia à época o montante de R$ 275.851,99 (duzentos 

e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove 

centavos). Após a citação, a Executada, ora agravante, apresentou 

Embargos à Execução, requerendo o deferimento da tutela de urgência 

para o fim de retirar o nome da mesma dos órgãos de restrição ao crédito, 

além da inversão do ônus da prova. Ao analisar a questão inicial, o 

Magistrado de piso indeferiu o pedido para compelir a parte embargada a 

que se abstenha de inscrever ou exclua o nome da parte embargante dos 

órgãos de proteção ao crédito. por entender ausentes os requisitos do art. 

300, do CPC. Ainda indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e 

da exibição de documentos, uma vez que não houve a demonstração da 

hipossuficiência técnica da parte embargante em relação à parte 

embargada. Irresignada, a parte Embargante interpôs o presente recurso 

de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum. Pois bem. 

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do 

presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos 

limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos 

autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo 

de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (CPC, 300). Dessa forma, o motivo que 

assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos 

inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido 

somente por ocasião do julgamento de mérito. Da análise dos elementos 

trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o 

acolhimento da pretensão autoral. No caso presente, neste momento, além 

de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado 

direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a 

mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório – como 

também não se convenceu o Juízo a quo – da probabilidade do direito 

alegado. Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO 

ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE 

INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de 

urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a 

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

útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou 

demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os 

pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a 

eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito 

suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a 

garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. 

Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, 

nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR 

(2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019) O 

artigo 782, caput e parágrafos 3º c/c 5º, do CPC, elucida que o juiz pode, 

a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado no 

rol dos maus pagadores, tanto nos casos em que a execução está 

lastreada por um título executivo extrajudicial, quanto nas “execuções 

definitivas de título judicial”. De outro lado, o produtor rural não se equipara 

a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta 

ao incremento da produção agrícola, destinada a atividade econômica e 

lucrativa, não havendo qualquer circunstância que permita enquadrar a 

relação nas figuras dos artigos 2º e 3º do CDC, de modo que a 

embargante/agravante não pode ser considerada destinatária final do 

produto (art. 2º do CDC), não havendo se falar em inversão do ônus 

probatório com base no inciso VIII do art. 6º, do CDC. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO 

SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC 

NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE 

GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – 

RECURSO PROVIDO. I - O §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição 

de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de 

alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, 

além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II - No 

presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo 

em vista que a taxa de juros, indicada na Cédula de Crédito Bancário, não 

demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III - Não 

tendo prevalecido a penhora do bem imóvel ante a recusa do agravante, 

resta pendente a exigência do §1º do art. 919 do CPC, qual seja, a da 

garantia da execução que pudesse autorizar o deferimento do efeito 

suspensivo. IV - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao 

produtor rural , mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente 

afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

mencionado diploma. (TJ-MT, RAI nº 0072954-08.2016.8.11.0000, Relatora: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que 

demonstrem a abusividade na inscrição do nome da agravante, uma vez 

que esta não nega o negócio jurídico e falta de pagamento, de modo que, 

neste contexto, o caso demanda instrução probatória, não podendo ser 

suspensa a anotação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao 

crédito, por constituir, até prova em contrário, exercício regular de direito 

da agravada. Portanto, a matéria ventilada nos autos carece, neste 

momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, 

mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e 

inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à 

concessão da medida antecipatória, e, por esta razão, a decisão 

agravada deve ser mantida. Ainda que presente o perigo de dano 

concernente na negativação efetuada contra a agravante e sem 

desconsiderar os elementos trazidos por ela, entendo que é prudente que 

se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida 

a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem 

dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se 

imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito, 

principalmente porque a simples discussão contratual não autoriza a 

concessão da tutela para tal finalidade. Assim, entendo que os fatos são 

controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o 

contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo 

de conhecimento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL. LIMINAR. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONOMICO E 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMEDIATICIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. Imediaticidade da prova. Primazia da 

proximidade do juízo a quo, que, em ações dessa natureza, enseja a 

reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou 

discrepância entre a situação fática e a dos autos. Ausência dos 

requisitos. O deferimento de medida passa pelo preenchimento dos 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Decisão 

mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 

(TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70070757737, 17ª Câmara Cível, 

Relator: DES. GIOVANNI CONTI, Julgado em 27/10/2016). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE 

URGÊNCIA – NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da tutela de 

urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, 

a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer 

desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência 

pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação 

probatória. Com fulcro no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a 

assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente 

necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não 

tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, 
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sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. 

(TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18ª Câmara Cível, Relator: DES. 

ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017) Assim pelo exposto, ausente 

uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, fica mantida, pois, 

a decisão agravada, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

Comunique-se o Juízo de piso. Publique-se para conhecimento dos 

interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, 

realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento. Às 

providências. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - R e l a t o 

r –

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024084-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR29409-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FRANCIZETE PAULINO (APELADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE - 

CONFIGURAÇÃO – TAXA MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO - 

POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – APÓS 

COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1-Constatada a abusividade da taxa de juros 

remuneratórios fixados em contrato de empréstimo pessoal firmado com 

instituição bancária, é admitida a sua revisão a fim de prevalecer o 

equilíbrio contratual, afastando-se onerosidade excessiva para o 

consumidor, limitando-se essa taxa de juros do contrato à média de 

mercado, praticada pelo próprio apelante. 2-A repetição do indébito, na 

forma simples é devida após compensação dos valores pagos a maior em 

relação ao débito efetivamente existente, por se tratar de consequência 

da cobrança de juros remuneratórios excessivos por parte do credor. 

Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por 

NEGRESCO S/A CFI , contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 

da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que 

nos autos da Ação de Revisão de Contrato Nº 

1024084-78.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação 

revisional ajuizada por FRANCISCO FRANCIZETE PAULINO, em face do ora 

apelante, que restou assim consignado: “Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a Ação de Revisional c/c Tutela Provisória de Evidência e ACOLHO 

EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I e 

art.300 do CPC, devendo o requerido aplicar no contrato na normalidade a 

taxa de juros de 6,85% ao mês e na inadimplência juros moratórios em 1% 

ao mês, permanecendo o contrato em seus ulteriores termos. Defiro a 

tutela de urgência para suspender a restrição cadastral em relação ao 

contrato discutido, expeça-se o necessário. Considerando que a autora 

decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em dez 

por cento da causa, atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos 

índices ditados pela E. CGJ/MT. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada que 

após o trânsito em julgado, deverá proceder à adequação do contrato se 

não alterado o julgado e ao pagamento da condenação, sob pena de multa 

de dez por cento e penhora. P.R.I. Cumpra-se. Irresignado, o apelante em 

suas razões recursais (id.202415310, requer a reforma da sentença ao 

argumento da impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa 

de mercado, argumentando que o referido contrato foi, devidamente 

ajustados entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade quanto aos 

índices contratados, asseverando, inclusive que a taxa de juros no ato da 

contratação era de 13,5% ao mês. Fala ainda, que o tema encontra-se 

pacificado pela jurisprudência pátria, não cabe mais limitar a taxa dos juros 

eis que as instituições financeiras estão livres para pactuá-los, o que foi 

entendido de modo diverso pelo MM. Juízo “a quo”, visto que ao determinar 

a aplicação da taxa de 6,85% acabou por limitar a taxa de juros. Nesses 

termos, pede pelo provimento do presente recurso Contrarrazões 

apresentadas, pela manutenção da sentença objurgada. É o 

relatório/fundamento/decido. A meu viso, a pretensão recursal está a 

merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, 

IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam 

com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes 

Superiores e deste Tribunal. Entendo que a utilização do artigo 932, IV do 

CPC, com vistas ao enfrentamento do mérito recursal, bem como com o 

intuito de prestigiar as decisões desta Corte, é forma largamente utilizada 

pelos Tribunais de Justiça. Ressalta-se que se mostra clara a intenção do 

legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, 

prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, 

tornando a jurisdição mais célere. Conforme o relatado, trata-se de 

recurso de apelação cível interposto por NEGRESCO S/A CFI, contra a 

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de 

Revisão de Contrato Nº 1024084-78.2019.8.11.0041, julgou parcialmente 

procedente a ação revisional ajuizada por FRANCISCO FRANCIZETE 

PAULINO, nos pontos em que limitou os juros remuneratórios estabelecido 

no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, em 

07/08/2018, em 6,85% ao mês, de acordo com a taxa média do mercado. 

O apelante alega a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios à 

taxa de mercado, pois, devidamente ajustados entre as partes, inexistindo 

qualquer ilegalidade quantos aos índices contratados, asseverando, 

inclusive que a taxa de juros no ato da contratação era de 13,5% ao mês, 

conforme o contratado. Não procede ao inconformismo do apelante. 

Destaque-se inicialmente, que aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, a 

jurisprudência é pacífica sobre a existência de relação de consumo entre 

o cliente e a instituição financeira, consoante o cristalizado no verbete 

sumular nº 297 do c. STJ: 'Súmula 297: O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras.' Assim, mesmo que 

revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente 

viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou 

abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser 

evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do 

Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas 

contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou 

que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Acrescente-se que 

esse entendimento, trata-se de questão já decidida pelo c. Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS 

(Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 

22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse 

ponto foi consolidada a seguinte orientação: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS 

REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto.” (destaquei e grifei). Constata-se, portanto, que a revisão de 

cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente 

abusividade da taxa de juros. Nesse sentido, a despeito da não limitação 

da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, ficar sem 

nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula 

que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de 

taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem 

jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, 

redução das desigualdades sociais. Como dito alhures, é incontroverso 

que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; 

e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, 

prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, 

afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de 

encargo abusivo. No presente caso, observa-se que no Contrato de 

Empréstimo Pessoal contrato de empréstimo nº 110092937 (id. 20685657), 

firmado em 07/08/2018, percebe-se que a taxa de juros cobrada é de 

13,50% ao mês de acordo com o item IV – “Descrição da Operação", 

índice esse que discrepa consideravelmente da média apurada pelo 

BACEN, 6,85% ao mês para operações dessa mesma natureza, 

contratadas naquela data, pelo próprio Banco apelante. Sendo assim, 
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correta a sentença ao determinar a limitação da taxa de juros do contrato 

à média de mercado, ou seja, em 6,85% ao mês, não havendo como 

prosperar as razões trazidas no presente recurso de apelação. Em 

relação à repetição simples de eventual indébito devido ao autor/apelado, 

também não procede a irresignação do apelante. Ressalta-se, nesse 

ponto, que os valores pagos a maior pelo autor, ora apelado, em razão da 

abusividade reconhecida pela r. sentença e ratificada neste ato, deverão 

ser restituídos de forma simples; após a revisão do débito desde o inicio 

do contrato e em havendo saldo a favor do apelado/autor, devendo 

primeiro proceder-se à compensação, conforme determinado pela 

sentença, ao entendimento que a repetição do indébito é, sim, devida, por 

se tratar de mera consequência na hipótese de cobrança de encargos 

abusivos pela instituição financeira, ora apelante. Com essas 

considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, 

e SUMULA 568 do STJ, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Por fim, nos 

termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, para 15% 

sobre o valor da condenação. Após, transitado em julgado, retornem-se 

os autos à Comarca de origem para as providências necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO - R e l a t o r -

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028957-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACOES COMERCIAIS 2000 LTDA (APELANTE)

ANTONIO CARLOS SANTAMARIA (APELANTE)

EDUARDO STEFANES SANTAMARIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO MUNIZ ELIAS OAB - GO48735-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO 

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TAXA ANUAL SUPERIOR AO 

DUODÉCUPLO MENSAL - APLICAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS - PRÁTICA 

ADMITIDA - PRESTAÇÕES FIXAS - POSICIONAMENTO DO STJ NO RESP Nº 

973.827/RS, RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC) - 

ABUSIVIDADE DAS TARIFAS: DE CADASTRO, VALOR DOCUMENTAÇÃO, 

REGISTRO DE CONTRATO, ENTRE OUTROS - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO 

– (COA) TARIFA DE COMISSÃO DE OPERAÇÕES ATIVAS - LEGALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verificando o 

percentual dos juros remuneratórios em montante superior à média de 

mercado do período da contratação, novembro de 2005, considerando 

índice inferior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para 

aquisição de veículos por pessoa física, à época do negócio, não há falar 

em sua abusividade. 2. A capitalização mensal de juros é legal em 

contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP nº 

1.963-17/2000, de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, 

conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827-RS, de 

Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, DJe 24/09/2012. 3. Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador, ou seja, a COA - comissão de 

operações ativas. Precedente jurisprudencial do STJ (REsp 1255573/RS, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 24/10/2013). Vistos, etc. Trata-se de 

recurso de apelação cível interposto por REPRESENTACOES COMERCIAIS 

2000 LTDA , contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos 

autos da Ação de Revisão de Contrato Nº 1028957-58.2018.8.11.0041, 

julgou Improcedente os pedidos formulados por Representações 

Comerciais 2000 – Ltda. – ME, e outros, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou ainda os autores ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme 

determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Irresignado, o apelante em suas razões recursais (id.23090965). 

Assevera;(i) a aplicabilidade do CDC; (ii) fala da abusividade dos juros 

remuneratórios aplicados nos contratos e que os mesmos devem ser 

dentro da margem aplicado no mercado a época da transação; (iii) pede 

que seja afastada a cobrança da capitalização mensal de juros, ante 

ausência de previsão expressa. Requer, ao final, o provimento do 

presente recurso. Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da 

sentença objurgada. É o relatório/fundamento/decido. A meu viso, a 

pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos 

termos do caput do art.932, IV do CPC na medida em que as matérias 

colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na 

jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal. Entendo 

que a utilização do artigo 932, IV do CPC, com vistas ao enfrentamento do 

mérito recursal, bem como com o intuito de prestigiar as decisões desta 

Corte, é forma largamente utilizada pelos Tribunais de Justiça. Ressalta-se 

que se mostra clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao 

Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à 

desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere. 

Além disso, o contrato celebrado entre as partes em litígio tinha por objeto 

a obtenção de empréstimo bancário que se destinava ao incremento da 

atividade empresarial desempenhada pela autora com capital de giro e, 

diante desse objetivo, não pode ela ser considerada destinatária final de 

qualquer produto ou serviço. Assim, segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor 

ao caso. Confira-se: "(...) a aquisição de bens ou a utilização de serviços, 

por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou 

incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de 

consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. (REsp 

701370/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 430) 'AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO 

DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. CONCEITO DE 

DESTINATÁRIO FINAL AFASTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO 

INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 

DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.'(AgRg no Ag 900.563/PR, 

Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/04/2010, DJe 03/05/2010) Quanto ao mérito, insta consignar que a 

pretensão da lide refere-se a cobranças de dívidas no valor de 

R$105.000,00 (cento e cinco mil), referente à Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro – Giro – Parcelas Iguais/Flex sob nº 

057312371-8, que a empresa/apelado celebrou em 09.08.2013 com a 

ré/apelante, para pagamento em 24 parcelas mensais e sucessivas, com 

juros de 1,54% a.m e 20,13% a.a R$10.000,00 (dez mil reais) Cédula de 

Crédito Bancário n 15053216, com vencimento a vista em 11.02.2012, com 

taxa de juros de 8,95% am, e 179,72% a.a, R$70.000,00 (setenta mil 

reais), referente à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de 

Giro – Giro – Parcelas Iguais/Flex sob nº 077993166-6, que a 

empresa/apelado celebrou em 15.01.2014 para pagamento em 24 parcelas 

mensais e sucessivas, com juros de 2,05 a.m e 27,57% a.a, R$100.000,00 

(cem mil reais) Cédula de Crédito Bancário n 15053216, com vencimento a 

vista em 30.01.2011, com taxa de juros de 2,48% a.m e 34,17% a.a. O 

Juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais. Sustenta a empresa 

apelante que o banco não indicou quais as taxas de juros e o índices de 

atualização foram usados para se chegar no valor indicado na inicial, 

cerceando o seu direito de defesa. Razão não assiste ao apelante. 

Depreende-se dos autos, que o banco apelado acostou os documentos 

necessários (contratos), assim, cabia à empresa apelante realizar prova 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do 

qual claramente não se desincumbiu, em desatenção ao artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. Nessa esteira, a apelante deixou de impugnar a 

existência de débito e sequer comprovou a ocorrência de amortização, o 

que torna flagrante a necessidade de manutenção da sentença no ponto. 

Aliás, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não tem o 

alcance de autorizar a decretação de nulidade de cláusulas contratuais 

com base em meros questionamentos do devedor com alegações vagas e 

genéricas de abusividade. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

CASO CONCRETO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO 

SOBRE A ORIGEM DAS CÁRTULAS. À parte embargante cabe o ônus de 

comprovar que não existiu o negócio alegado na inicial da ação monitória, 
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ou seja, que há vício de origem ou que já procedeu o pagamento do 

crédito. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.” (TJRS. 

Apelação Cível Nº 70019690361, 15ª Câmara Cível, Relator: Ângelo 

Maraninchi Giannakos, Julgado em: 12.09.2007). “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONSTRUCARD. I - Hipótese de evidente 

erro material na redação da pertinente cláusula do contrato, não se 

aplicando o índice determinado na sentença sob pena de enriquecimento 

ilícito do devedor. II - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

que não tem o alcance de autorizar a decretação de nulidade de cláusulas 

contratuais com base em meros questionamentos do devedor com 

alegações vagas e genéricas de abusividade. III - Recurso provido.” 

(TRF-3. RAC Nº 00029381320134036104 SP, Relator: DES. FEDERAL 

PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 01.12.2015, 2ª Turma, Data de 

Publicação: 08.01.2016). Veja que na petição inicial e, também, na de 

apelação, a recorrente faz apenas alegações genéricas de abusividade 

de cláusulas contratuais e não especifica qual seria o resultado diverso 

do demonstrativo do débito. - Dos juros remuneratórios. A questão da 

limitação dos juros remuneratórios às instituições financeiras é objeto da 

Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça: "A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade". Ressaltando a aplicabilidade da Súmula nº 296, do STJ, a 

respeito de sua aplicabilidade inclusive no período de inadimplência, senão 

vejamos: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de 

permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de 

mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual 

contratado.” Ainda, não se pode olvidar das orientações firmadas por 

aquela egrégia Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.061.530/RS, que se deu sob o regime de Recursos Repetitivos: 

"ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

- art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto." (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 

10.03.2009) Logo, faz-se necessário analisar se os juros remuneratórios 

contratados são, ou não, abusivos, no caso em tela. Como se sabe, a taxa 

de juros remuneratórios é pactuada de acordo com o momento em que 

vive o mercado. Se o momento é de crédito abundante, a taxa tende a ser 

menor, e se o momento é de pessimismo, a taxa será maior. São diversas 

as variáveis a serem consideradas pelos bancos no momento de estipular 

a taxa de juros que será aplicada aos seus clientes, e todas elas 

envolvem leis de mercado, sendo livre às instituições financeiras a sua 

fixação. No caso em apreço, observa-se que os juros nos referido 

contratos objeto da controvérsia, foram pactuados na média de 1,54% a.m 

e 20,13% 8,95% am, e 179,72% a.a, 2,05 a.m e 27,57% a.a, e 2,48% a.m 

e 34,17% a.a. respectivamente, ou seja, índices inferiores à taxa média de 

mercado apurada pelo Banco Central do Brasil – BACEN para operações 

similares nos meses da contratação, não caracterizando, pois, a alegada 

abusividade. - Da Capitalização de Juros. A capitalização mensal de juros 

é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 

nº 1.963-17/2000, de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, 

conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827-RS, de 

Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, DJe 24/09/2012, assim ementado: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa 

extensão, provido.” No presente caso, houve a pactuação de forma clara 

e precisa, mediante a estipulação das prestações em valores fixos e 

iguais, menção à taxa mensal e anual efetiva. Ressalta-se que a 

divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal 

decorre da utilização do método composto de formação de juros. Ainda 

que esse método de formação da taxa de juros seja utilizado como 

sinônimo de "capitalização", "anatocismo" e "juros capitalizados", o 

Superior Tribunal de Justiça, conforme o recurso repetitivo acima 

mencionado, já decidiu que o artigo 4° do Decreto nº 22.626/33 proíbe tão 

somente a capitalização de juros em sentido estrito, ou seja, aquela 

decorrente da incorporação de juros vencidos ao capital, com a incidência 

superveniente de novos juros. Assim, não há irregularidades no contrato 

no que tange à capitalização de juros, haja vista que foi utilizado o método 

composto de formação de juros, não proibido pelo Decreto nº 

22.626/1933. Muito pelo contrário, a legalidade desta forma de cálculo foi 

confirmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme visto 

acima. Por tais razões, legítima a cobrança da taxa efetiva anual e da taxa 

mensal de juros, por entender não se tratar de capitalização em sentido 

estrito, mas de forma matemática da própria composição do cálculo. 

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de 

juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado após 31/03/2000, 

data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP nº 2.170-36/2001), e foi expressamente pactuada. Com essas 

considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, 

e SUMULA 568 do STJ, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, 

para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Por fim, nos 

termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, para 15% 

sobre o valor da condenação. Após, transitado em julgado, retornem-se 

os autos à Comarca de origem para as providências necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO - R e l a t o r -

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021331-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BATISTA DE SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410-A (ADVOGADO)

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - 

JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERMITIDA EM RAZÃO DAS SÚMULAS 539 

E 541, DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1-Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a 

ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de 

defesa. 2-A taxa de juros pactuada no contrato (27,8% ao ano) não se 
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afigura abusiva, notadamente porque não há desvantagem exagerada do 

consumidor ou vantagem excessiva ao fornecedor, mas, sim, dentro do 

risco inerente à operação financeira. 3-A previsão no contrato bancário 

de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4-No caso dos 

autos, a taxa de juros anual contratada (27,8% ao ano) é superior aos 

juros mensais multiplicados por 12, ou seja, 12 X 2,07% = 24,84%), o que 

afasta a tese de ilegalidade da capitalização dos juros, conforme Súmulas 

539 e 541, do STJ. Vistos, etc. Apelação Cível interposta por CICERO 

BATISTA DE SOUZA, contra sentença (ID 3632932), proferida pelo MM. 

Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiaba/MT, 

na Ação de Consignação em Pagamento nº. 10213331-22.2017.811.0041, 

proposta em desfavor de Banco Bradesco Financiamento, que JULGOU 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando ainda o autor ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa, contudo suspensa sua 

exigibilidade em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Nas razões do seu recurso (id. 38200195-pag.1), a parte autora 

requer a reforma da sentença, para tanto, levanta preliminar de nulidade 

da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia 

contábil. No mérito, pugna (i) pela revisão da taxa dos juros 

remuneratórios, alegando que a taxa praticada no contrato objeto da lide, 

não esta em conformidade com a taxa praticada no mercado à época da 

transação; (ii) seja afastada a capitalização dos juros e determinar a 

amortização das parcelas para declarar a quitação do contrato e 

condenar o banco apelado a devolver o valor pago a maior. As 

contrarrazões do Banco apelado vieram (id. 38200199-pag.1), levanta 

preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialticidade. 

No mérito, pede pelo desprovimento do recurso e manutenção da 

sentença. Síntese necessária. O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o 

relator negue provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal 

de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência. Consoante se extrai dos autos, o Apelante firmou, em 

16/112015, um contrato de financiamento com o Banco apelado no valor 

de R$ 22.396,91, para aquisição de veículo, a ser pago em 48 parcelas de 

R$ 744,37, e previsão de taxas de juros de 2,07% ao mês e 27,80% ao 

ano. Alega que ingressou com a ação revisional após ter constatado a 

ocorrência de inúmeras ilegalidades tais como juros capitalizados, 

inconstitucionalidade da Medida Provisória nº. 2.170-36/2001, uso da 

Tabela Price, entre outras. Ao decidir a causa, o Magistrado singular julgou 

improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, ônus suspenso face ao deferimento da justiça 

gratuita. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso requerendo a 

reforma da sentença para reconhecer as nulidades das cláusulas do 

contrato para: afastar a utilização da tabela PRICE; revisar a taxa dos 

juros remuneratórios, fixando ao patamar da taxa de mercado e aplicando 

juros simples; afastar a capitalização dos juros e condenar o apelado a 

devolver o valor pago a maior. Inicialmente, o autor Apelante levanta 

preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a 

necessidade de produção de provas pericial contábil. Sem razão. Insta 

ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema 

probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em 

juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção 

do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz 

o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da 

verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio. Assim, 

imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas 

que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado 

pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de 

defesa das partes. Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui 

nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. 

LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável 

duração do processo (art. 139, inc. II, NCPC), bem como dos princípios da 

celeridade e economia processual. In casu, ressalto que é tranquilo o 

entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a 

dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos 

encargos cobrados no contrato: “PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. 

DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO 

NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE 

PASSIVAAD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de 

contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais 

pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos 

à União. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador 

entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão 

devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar 

a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice 

da Súmula 7/STJ...”. (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Julgado em 07/03/2013). Destaquei. A questão encontra-se 

pacificada em reiteradas decisões emanadas por esta Câmara, vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRIMEIRO 

APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA A PRELIMINAR – 

APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA N. 297 DO STJ – ALEGADO 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ANTE A LIBERAÇÃO TARDIA DOS 

RECURSOS – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO BNDES – 

SUBORDINAÇÃO AO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALEGADA OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA E 

INCERTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 614, II DO CPC – 

COMISSÃO DE AGENTE FINANCEIRO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – 

INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO, 

NESTE PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE MORA – SUPOSTO ATRASO 

INJUSTIFICADO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS – 

ATRASO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE DE ABARCAR TODAS AS TESES E FUNDAMENTOS – 

RECURSO ADESIVO – BANCO EMBARGADO – HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA – 10% DO VALOR DA CAUSA 

– ARTIGO 20, §§ 3º E 4º DO CPC – PRIMEIRO APELO CONHECIDO 

PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA PELO 

SEGUNDO APELANTE. É desnecessária a realização de perícia contábil ou 

técnica para a correção e apuração de valores que podem ser aferidos 

por simples cálculo aritmético. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do 

Superior Tribunal de Justiça. Ante a subordinação dos bancos ao 

Conselho Monetário Nacional, não há que se falar em liberação tardia dos 

recursos por parte do Banco contratado. Presentes os requisitos 

previstos no artigo 614, II do CPC, não há que se falar em iliquidez ou 

incerteza da obrigação pactuada. Trata-se de inovação recursal aventar 

tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial ou 

em sede de contestação, sendo vedado o seu conhecimento. Em relação 

ao prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos 

dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se tão somente a discussão e 

decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente 

infringidos, sendo, entretanto, desnecessária a sua indicação expressa. 

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, 

observando o disposto no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo 

Civil, não podendo ficar ao livre arbítrio do julgador.” (TJ-MT, Ap 

37473/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– TÍTULO DE CRÉDITO 

RURAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - 

INAPLICABILIDADE DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO ADESIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1 - No julgamento antecipado da lide 

que versa sobre matéria eminentemente de direito, desnecessária a 

perícia contábil, motivo que afasta a nulidade por cerceamento de defesa 

afastada. 2 - Não são considerados hipossuficientes os grandes 

produtores rurais, como por exemplo, os Embargantes que firmaram 

Contratos de Créditos Rurais em valores consideráveis, de modo que se 

afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que o 

presente contrato seja analisado à luz do Código Civil. 3 – Fixados os 

honorários sucumbenciais à luz dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não comporta acolhimento do pleito formulado pelo 

Apelante para majoração da verba.” (TJ-MT, Ap 124237/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 17/06/2015) Assim, entendo que, tratando-se a matéria de 

mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil 
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não constitui cerceamento de defesa. Isto posto, REJEITO a preliminar. Em 

sede de contrarrazões, o Banco apelado levanta preliminar de ofensa ao 

Princípio da Dialeticidade e requer o não conhecimento do apelo. Sem 

razão. Ora, é sabido que, por este princípio, há a necessidade de o 

recorrente deixar claro e explícito os motivos e causas que ensejam a 

modificação da decisão. Assim, o recorrente deve dar as razões, de fato 

e de direito, pelas quais pretende a anulação ou reforma da decisão 

recorrida. Sem isso, o recurso não pode ser conhecido. Oportuna a 

doutrina de Nelson Nery Júnior Veja-se: “A doutrina costuma mencionar a 

existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com 

este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de 

petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o 

ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os 

motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da 

questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de 

exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das 

razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa 

defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos 

Tribunais, 2004, p. 176-178) No caso, tenho que a parte autora/apelante 

demonstrou adequadamente os motivos que ensejariam a reforma da 

sentença, cumprindo com o requisito da dialeticidade. Logo, AFASTA-SE a 

preliminar suscitada nas contrarrazões. Quanto ao mérito, da análise do 

contrato juntado (id.38200170), celebrado em 16 de Novembro de 2015, 

verifica-se a contratação de juros remuneratórios de 2,07% ao mês e 

27,8% ao ano. De início, registro que não pode a parte pedir, de forma 

genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver 

revistas. Assim, hei de desconsiderar o pedido de que seja declarada 

ilegal qualquer outra cláusula sem indicação precisa de qual seria ela 

(Súmula 381 do STJ). Desse modo, passo ao exame das cláusulas 

especificamente indicadas pela parte recorrente. Acerca da irresignação 

sobre a capitalização de juros, o entendimento da Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de sua cobrança foi 

firmado no julgamento do Recurso Especial nº. 973.827/RS, processado 

nos termos do art. 543-C, do CPC. Na ocasião, além de se permitir a 

cobrança da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos 

contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente 

pactuada, decidiu-se que “a previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Tais entendimentos estão 

expressos atualmente nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de 

Justiça: “Sumula 539 - É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Med. 

Prov. 1.963-17/2000, reeditada como Med. Prov. 2.170-36/2001), desde 

que expressamente pactuada.” “Sumula 541 - A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” No 

caso dos autos, verifico que a avença foi firmada em 16/11/2015, não 

havendo, portanto, óbice legal à capitalização de juros, por periodicidade 

inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 

31/03/2000, reeditada, atualmente, sob o nº 2.170-36/2001. Assim, partilho 

do entendimento do Magistrado singular acerca da sua pactuação 

expressa da cobrança de capitalização de juros. Ao fazer a opção por 

prestação pré-fixada, de forma a, de antemão, saber quanto seria o valor 

do pagamento mensal, anuiu o autor/apelante com a capitalização mensal 

de juros, haja vista a expressa divergência das taxas mensal e anual 

constantes no pacto. Verifica-se que há no contrato a incidência de taxa 

anual maior que doze vezes a mensal, 27,8% e 2,07%, respectivamente. 

Portanto, o julgado manifestou o mesmo entendimento da Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de cobrança da 

capitalização de juros, razão pela qual é legítima sua cobrança. Quanto à 

pleiteada redução dos juros remuneratórios, melhor sorte não socorre à 

apelante. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF e a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos 

judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média 

praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada. No caso dos autos, não se vislumbra a alegada abusividade 

na cobrança dos juros remuneratórios. Em consulta ao site do Banco 

Central do Brasil, constata-se que o percentual da taxa de juros 

remuneratórios praticado na época da contratação (16/11/2015) para 

aquisição de veículo por pessoa física era de 26,18% ao ano, ou seja 

compatível com a taxa anual cobrada no contrato (27,8%). Por derradeiro, 

não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são 

pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor 

é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a 

incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros 

compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de 

financiamento. Além disso, sua aplicação estabelece parcelas fixas no 

contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da 

assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – 

ABUSIVIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADA – PRELIMINAR DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM 

JUÍZO – REJEITADA - PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULA SEM 

ESPECIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – 

PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS – INAPLICÁVEL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TEC 

– COBRANÇAS NÃO CONSTATADAS - TARIFA DE CADASTRO – 

CONTRATO FIRMADO APÓS 30/04/2008 - LEGALIDADE DE COBRANÇA – 

PRECEDENTES DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se a matéria de mérito 

unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não 

constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. É defeso a este 

Tribunal de Justiça o conhecimento da matéria concernente ao pagamento 

em juízo das parcelas que o apelante entende devidas, porquanto o órgão 

jurisdicional de primeira instância não se pronunciou sobre o tema. Não 

pode a parte pedir, de forma genérica, a revisão de cláusulas sem 

especificar quais pretende ver revistas. Óbice pela Súmula 381 do STJ. A 

partir de 31/03/2000, foi facultado às instituições financeiras, em contratos 

sem regulação em lei específica, cobrar a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual desde que expressamente contratado OU 

que a taxa anual de juros informada no contrato seja superior ao 

duodécuplo da mensal, direito que não foi abolido com o advento da Lei nº. 

10.406/2002. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos 

juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e na 

Súmula 596/STF, sendo certo que a estipulação destes superiores a 12% 

ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos 

judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média 

praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada, o que não ocorreu no presente caso. Tendo o contrato sido 

firmado em 20/09/2011, a cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida, pois 

legal e efetivamente contratada. Precedentes do STJ. Não há ilegalidade 

na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente 

pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por 

outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre 

juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são 

compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.” (Ap 

137455/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 

21/11/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DA TARIFA DE CADASTRO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE 

CONTRATO, SERVIÇO DE TERCEIRO E INSERÇÃO DE GRAVAME – NÃO 

INCIDÊNCIA NA AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE –- JUROS 

REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE 

MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ –- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO – POSSIBILIDADE - 

TABELA PRICE – LEGALIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – 

DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece 

válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Precedente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Representativo de Controvérsia. Na espécie, não houve a comprovação 

de cobrança ou avença da chamada taxa de retorno. A aferição da 

abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da 

comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede 
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substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento 

consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da 

capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no 

contrato ou a taxa de juros anual pactuado for superior ao duodécuplo da 

taxa mensal descrita no contrato. Não há ilegalidade na adoção da Tabela 

Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do 

financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das 

prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda 

que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês 

a mês ao curso do contrato de financiamento. É desnecessário o chamado 

prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de 

forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência 

das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (Ap 

29102/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) Assim, considerando que, no caso dos 

autos, não foi constatada qualquer abusividade, é de rigor a manutenção 

da sentença. Com tais considerações, CONHEÇO do Recurso de Apelação 

e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, 

tendo em vista fixados na origem no percentual máximo permitido. 

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para 

conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal, 

realizem-se as anotações e baixa de estilo. Cumpra-se. Desembargador 
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CONTA VIA TED - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – 

ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO 

PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- Considerando que a autora, na qualidade de 

servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo 

(consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que 

os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do 

mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela 

realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. 2-Resta 

evidente que a vontade da autora era a de celebrar apenas contrato de 

mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros 

mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de 

saque com cartão de crédito. Em razão da conduta nitidamente dolosa 

perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser 

devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor. 3- Na hipótese, o banco/apelado 

efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora que, por sua 

vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, a autora 

ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já 

que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para 

a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega 

quando considerada a natureza alimentar dos proventos. 4- Nesse 

contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado 

pelo banco/apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou 

seja, prescinde de comprovação. Vistos , etc. Conforme relatado, trata-se 

de Recurso de Apelação Cível interpostos por CALCIRA PEREIRA DA 

SILVA , contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1 Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiaba/MT, na ação 

declaratória de inexistência de Nulidade c/c indenização por danos morais 

nº1044978-12.2018.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos 

iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Em seu apelo (id- 22938950-pag.1), a 

autora/apelante aduz pela reforma da sentença, para condenar o 

Banco/Apelado nos termos expostos na exordial, para tanto alega que (i) 

Houve pratica de má fé por parte do Banco/Apelado, na modalidade de 

vicio de consentimento; (ii) Aduz que houve a relação jurídica junto ao 

Banco/apelado e que não esta se eximindo de sua responsabilidade, 

porém que seja cobrado apenas o que realmente foi pactuado (empréstimo 

consignado), visto que não contratou a emissão de cartão de crédito, 

tanto é verdade que não há prova nos autos de compras com o suposto 

cartão e comprovante de envio de entrega do mesmo em sua residência; 

(iii) pugna pela condenação do Banco/Apelado em repetição de indébito na 

forma em dobro, do valor supostamente cobrado indevidamente, bem 

como, pela condenação em danos morais. Contrarrazões apresentadas 

(id- 38728480 - Pág. 2), pugnando pelo desprovimento do recurso ora 

interposto. É o relatório e decido. O art. 932, V, do CPC, permite que o 

relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê 

provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 

tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 

Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência”. Pois bem. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo 

autor/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida. Nesse 

diapasão, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça já se 

posicionou a respeito, argumentando que: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa feita, não há 

mais que se discutir quanto à incidência da legislação consumerista aos 

CONTRATOS BANCÁRIOS, bastando que estejam devidamente 

configuradas as posições de fornecedor e consumidor, disciplinadas 

pelos artigos 3º e 2º do CDC, respectivamente, o que é demonstrado no 

caso em apreço. Além disso, o ônus da prova acerca da existência de 

débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto 

no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, in verbis: “Art. 14”. O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da 

carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no 

processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a 

incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Nesse sentido, em se tratando de ação declaratória de 

inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que 

repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da 

cobrança, já que inviável à parte/autora a produção de prova negativa. Na 

hipótese, a instituição financeira/apelante não se desincumbiu do ônus que 

lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 

373 do CPC. Isso porque a empresa apelada não comprovou a suposta 

relação jurídica concernente à aquisição de CARTÃO de CRÉDITO que 

originou os descontos indevidos na aposentadoria da apelada. No caso 

em apreço, a autora/apelante, ingressou com a presente ação, relatando 

que é servidora pública municipal e que foi surpreendido por desconto em 

seu beneficio, por suposto aquisição de limite de cartão de crédito junto ao 

Banco/apelado no valor de R$ 1.255,00 (um mil duzentos e cinquenta e 

cinco reais), conforme documentos acostados(Id. 38727531 - Pág. 1). Por 

outro lado, a autora argumentou que buscou, junto ao banco/apelado, 

esclarecimentos sobre tais valores, porém o banco/apelado, limitou-se em 

confirmar a legitimidade da operação, continuando com os descontos sem 

que apresentasse uma justificativa plausível para o impasse. Irresignado 

com a situação, a autora/apelante buscou a tutela jurisdicional, a fim de: a) 

ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

relativamente ao CONTRATO supostamente fraudados e, ainda, a 
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inexistência de qualquer dívida relativa ao contrato de CARTÃO de 

CRÉDITO; b) condenar ao pagamento de danos morais, no montante a ser 

arbitrado pelo juízo; c) condenar o banco à restituição em dobro das 

parcelas indevidamente descontadas. Em resposta, o banco/apelado 

pugnou pela improcedência da presente ação e ao analisar a questão 

posta em julgamento, o juízo de singular, com fulcro no que dispõe os 

artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, não acolheu os 

pedidos formulados na exordial. Pois bem. Em detida análise do contexto 

narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental 

apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes 

de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da 

demanda. Com efeito, já de início, um fato, que chama bastante atenção, é 

a forma como CRÉDITO, oriundo do dito “saque”, realizado por meio do 

CARTÃO de CRÉDITO, foi disponibilizado ao autor. Consta dos autos, que 

o valor “sacado” foi, em verdade, depositado na conta da autora, por meio 

de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio 

banco/apelado, cujo documento respectivo fez questão de juntar, (id. 

38727531 - Pág. 1). Ora, não se pode deixar de reconhecer que este tipo 

de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por 

meio de CARTÃO de CRÉDITO, em que, normalmente, a pessoa se dirige a 

um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite 

disponível. Ainda que assim não fosse considerado, outro elemento a ser 

ponderado é o fato de não haver nos autos qualquer pedido e/ou 

autorização do autor para a realização do referido saque, por meio do 

CARTÃO de CRÉDITO, aliás, sequer chegou a lhe ser enviado, ônus da 

prova que competia ao banco/apelado, por ser detentor da 

operacionalização do sistema de envio e recebimento de CARTÕES (art. 

373, §3º, II, CPC). Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, 

que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na 

conta dele, se tratava de saque com Cartão de Crédito, quer porque 

sequer teve acesso ao “Cartão plástico”, quer porque não existe prova do 

desbloqueio do CARTÃO, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no 

caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em 

sua conta, VIA TED, como confessadamente o fez. O único elemento a 

apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, 

tratava-se de saque de CARTÃO de CRÉDITO são as faturas do CARTÃO, 

emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam 

que o dito CARTÃO de CRÉDITO, ao longo de toda a sua suposta emissão. 

O consumidor, não percebendo que não está realizando um empréstimos 

nos moldes tradicionais, passa a ser onerado com o desconto do valor 

mínimo da fatura em seu contracheque (correspondente ao máximo de 

10% dos seus vencimentos) por tempo indeterminado, gerando aumento 

exponencial de sua dívida”. Ora, considerando que o autor/apelado, na 

qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de 

EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO, com desconto em folha) com juros bem mais 

baratos do que os praticados por CARTÕES de CRÉDITO, que, como 

cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de 

justificar sua opção pela realização de saque no CRÉDITO rotativo do 

CARTÃO de CRÉDITO, como quer fazer crer o banco/apelado. Assim, 

resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar apenas o 

contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que 

possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, 

por meio de saque com CARTÃO de CRÉDITO. Analisando situação 

semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram: "APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO 

EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. 

ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO 

OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A 

REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE 

FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO 

CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR 

A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 

ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO." (APELAÇÃO CÍVEL nº 

0477896- 61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO 

ARRABIDA PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A 

CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR 

CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS 

BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE 

DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE 

CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO 

MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO 

DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO 

DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. 

VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA 

ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM 

FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA 

APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA 

DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, 

COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE 

SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO." (APELAÇÃO CÍVEL nº 

0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 

20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) "AÇÃO 

DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM 

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos 

autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um 

EMPRÉSTIMO por meio de "saque com CARTÃO de CRÉDITO", arcando 

com os juros muito superiores aos juros de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

CARTÃO de CRÉDITO não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da 

entrega e desbloqueio do CARTÃO. O "saque" por meio de CARTÃO de 

CRÉDITO" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada 

pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta 

dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação 

jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. 

Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido." (TJSP; 

APELAÇÃO 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac 

Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis 

- 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018) 

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para 

a concessão dos CRÉDITOS, deve ser convertida para a modalidade de 

CRÉDITO pessoal CONSIGNADO em folha de pagamento, para o servidor 

público, com a incidência da taxa de juros remuneratórios de 2,59% a.m., 

média do mercado à época. Nesses termos, em razão da conduta 

nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a 

maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, este 

Tribunal já teve a oportunidade de decidir: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO 

– QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA 

AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. 

Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de 

valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na 

prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos 

morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a 

capacidade econômica das partes. Comprovada a cobrança indevida, 

faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do 

indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC." (Ap 

53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) 

"APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DA NORMA 

CONSUMERISTA - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA 

CORRENTE DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ENGANO 

JUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – 

VIABILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS 
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SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO E RECURSO DA 

PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Nas relações de consumo 

efetivadas entre as instituições bancárias e os clientes, vigora o princípio 

da responsabilização objetiva do estabelecimento bancário, em face ao 

contratado, quando houver, por desídia, falta de cuidado ou desconto 

indevido em conta corrente do consumidor. O desconto indevido em conta 

corrente do consumidor de tarifas não constantes no contrato ou não 

autorizado pelo correntista da enseja danos morais e a devolução em 

dobro dos valores descontados indevidamente. O STJ já assentou que o 

consumidor que teve valores indevidamente descontado de sua conta 

corrente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em 

dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único 

do CDC." (STJ AREsp 972028/MS) Além disso, os descontos indevidos em 

conta corrente do consumidor, sem autorização da parte, demonstra 

abuso de poder da instituição financeira e causa abalo e apreensão a 

vítima passível de indenização moral. Nesse sentido, o arbitramento do 

valor dos danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, devendo-se, ainda, atentar para o princípio 

da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, 

passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo 

que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Relativamente aos danos 

morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é 

cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao 

direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo 

consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples 

aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui 

valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou 

não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte. Na hipótese, o 

banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente do autor 

que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, 

o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua 

família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, 

essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que 

se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse 

contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado 

pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, 

prescinde de comprovação. A propósito, esse é o entendimento deste 

egrégio Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL 

– INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES 

DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATONÃO 

CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL 

DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 

2. O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou 

da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do 

próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo 

prejuízo. (...) (Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) No 

que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da 

indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito 

da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico 

que é inerente à medida. Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce 

assim assevera: “Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender 

que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras 

condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento 

sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” 

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 

2015). Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a 

gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, 

bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra razoável e guarda 

compatibilidade com dano moral suportado. Com tais fundamentos, nos 

termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO, para 1) reformar a sentença a quo no sentido de julgar 

procedente os pedidos da exordial e condenar o Banco BMG S.A à pagar 

a autora/apelante a titulo de danos morais, o valor de R$8.000,00 (oito mil 

reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento, juros de 

mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação. 2) Condenar o 

Banco/apelado a titulo de repetição de indébito em dobro, a devolução dos 

valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da 

autora/apelante, que serão apurados em liquidação de sentença e por 

consequinte, declarar nulo o contrato de CARTÃO de CRÉDITO. 3) 

Determinar ao banco/apelado que promova o recálculo dos valores 

depositados, e que deve ser convertida para a modalidade de CRÉDITO 

pessoal CONSIGNADO em folha de pagamento, para servidor público, com 

a incidência da taxa de juros remuneratórios de 2,59% a.m. Por fim, inverto 

os ônus sucumbênciais. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar 

em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de 

jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. - Relator -
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA 

-IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL 

- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - COBRANÇA DEVIDA DURANTE O 

PERÍODO DE CONSTRUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A inclusão da Caixa Econômica Federal no 

polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como 

agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, 

continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos 

pactuados. 2- A taxa de evolução de obra (juros de obra) é devida pelo 

contratante/adquirente durante a fase de construção do imóvel, sendo tal 

cobrança devida até o prazo de entrega constante do contrato celebrado 

entre as partes, não podendo o consumidor ser penalizado em caso mora 

da Construtora, no entanto, conforme fundamentado nos autos, não houve 

o efetivo atraso na entrega do imóvel, assim, não há que se falar em 

restituição de valores pagos pelo comprador. Vistos etc... Recurso de 

apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização nº 

1014686-78.2017.8.11.0041, perante a 3ª Vara Cível da Comarca Da 

Capital/MT, cujo dispositivo restou assim consignado: “Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as requeridas 

solidariamente à devolução do valor de R$ 3.355,06 (três mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e seis centavos), acrescidos de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data dos respectivos desembolsos. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas 

processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Considerando que o valor da 

condenação é de pequena monta, fixo os honorários advocatícios no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor dos patronos das partes, na forma do 

artigo 85, §8º, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da 

outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 
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autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preliminarmente a empresa/apelante 

alega ilegitimidade passiva para responder ao pedido de devolução de 

valores pagos de “taxa de evolução de obra”; (i) que a referida taxa é de 

inteira responsabilidade da instituição financeira Caixa Econômica Federal 

a quem detêm inteira legitimidade para responder pela devolução dos 

valores; (ii) alega, ainda, por se tratar a Caixa Econômica Federal de uma 

instituição federal, a competência para processar neste feito é da Justiça 

Federal e não da Justiça Estadual, assim, requer que a instituição 

financeira seja chamada ao feito como Litisconsorte Passivo Necessário 

para que responda aos termos da ação no que lhe couber. No mérito, fala 

que entregou as chaves do imóvel no prazo estabelecido pelo contrato de 

compra e venda, sendo assim não há que se falar em restituição do valor 

supostamente pago de forma ilegal pela autora a titulo de taxa de evolução 

de obra. Contrarrazões apresentadas (38243046 - Pág. 1), pela 

manutenção da sentença objurgada, na forma em que prolatada. 

Fundamentação e Decisão. O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, 

depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao 

recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência”. Inicialmente, insta destacar que os contratos de 

compromisso de compra e venda de imóveis com pagamento avençado em 

prestações encontra-se regidos pela lei consumerista (Lei nº8078/90). De 

antemão a MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA levanta 

preliminare de ilegitimidade Passiva para compor o polo passivo para 

responder pela devolução de valores concernente à denominada “taxa de 

evolução de obra”, atribuindo competência à instituição financeira Caixa 

Econômica Federal, bem como, a incompetência da Justiça Comum para 

processar estes autos. Entretanto, em que pese os argumentos da 

empresa/apelante, razão não lhe assiste. Vale destacar que a referida 

taxa de evolução de obra é nada mais que a concretização dos juros 

cobrados pelos bancos das construtoras, repassada ao consumidor 

através do instrumento de financiamento. O encargo, no caso, estipulado 

pela Caixa Econômica Federal, visa compelir a construtora a cumprir sua 

obrigação de entrega do empreendimento no prazo estipulado na avença. 

Assim, considerando que somente existirá a incidência da taxa quando 

houver o inadimplemento contratual da construtora, ou melhor, o atraso na 

entrega do imóvel, resta evidente a legitimidade da apelante para arcar 

com a restituição da quantia paga pela autora a título de taxa de evolução 

de obra, uma vez que responsável pela cobrança do encargo. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA (BENS 

IMÓVEIS). MORA DA VENDEDORA CONFIGURADA. ATRASO 

INJUSTIFICADO DA ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DOS JUROS 

DA FASE DE CONSTRUÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. DANO 

MATERIAL. GASTOS COM ALUGUEIS COMPROVADO. CABÍVEL A MULTA 

PENAL EM FAVOR DA COMPRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. Legitimidade passiva. O escopo 

da ação é ter ressarcimento de juros do financiamento diante da demora 

na conclusão da obra, o que não se confunde com "taxa de evolução de 

obra". Preliminar afastada. Mora da ré. Verifica-se o efetivo e injustificado 

atraso da obra, mesmo aplicando-se a cláusula de tolerância de 180 dias, 

configurada a mora da vendedora. Fase de construção. Devido o 

ressarcimento dos valores pagos a título de juros e encargos da "fase de 

construção", pois previstos contratualmente e devidos em razão do atraso 

da obra, por culpa da ré. (...) DESACOLHERAM A PRELIMINAR E 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (TJRS, RAC nº 

70069114379, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 19.05.2016)” 

Portanto, não há que se falar na legitimidade da empresa pública para a 

restituição dos valores supostamente despendido pela autora/apelada, 

visto que, a empresa/apelante que deu causa ao suposto atraso da obra. 

No que tange a suscitada incompetência da Justiça Comum, acrescento 

que, apesar de a Caixa Econômica Federal ter confeccionado o contrato 

de compra e venda celebrado entre as partes, não se verifica qualquer 

responsabilidade da empresa pública pelo suposto atraso na entrega do 

imóvel ao ponto de assumir os encargos do financiamento contratado pelo 

comprador. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. (...) Ora, depreende-se que a 

CEF participou da relação jurídica como agente financeiro, e não como 

garantidora. Não há que se falar em interesse ou responsabilidade da 

Caixa Econômica Federal, uma vez que as questões suscitadas na inicial 

não se referem ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A 

Caixa Econômica Federal não poderá ser considerada como parte legítima 

para compor o pólo passivo da ação em que se discutem supostos vícios 

na construção do imóvel financiado, uma vez que a relação da Caixa 

Econômica Federal com o agravado se restringe ao contrato de 

financiamento.” (TJMG, RAI n. 1.0145.14.025779-4/001, 11ª Câm. Cív., Rel. 

Des. Alberto Henrique, j. 21.01.2016)” Assim, afastada a necessidade de 

inclusão da empresa pública no polo passivo da lide, seja para a 

devolução da taxa de obra, seja pela condição de litisconsorte necessária, 

restam superadas as preliminares de ilegitimidade passiva da construtora 

e da incompetência da justiça comum. Mediante as alegações expostas, 

REJEITO as preliminares propostas. Quanto ao mérito da questão, insta 

destacar que os contratos de compromisso de compra e venda de imóveis 

com pagamento avençado em prestações encontra-se regidos pela lei 

consumerista (Lei nº8078/90). Nesse sentido, a cerne da questão 

consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença 

monocrática que, julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais, que condenou a empresa/apelante à restituir 

ao autor/apelado o valor de R$ 3.355,06 (três mil, trezentos e cinquenta e 

cinco reais e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da 

data dos respectivos desembolsos, pagos pelo autor/apelado a titulo de 

taxa de evolução de obra, em virtude de suposta demora na entrega do 

imóvel objeto da lide. De antemão, insta salientar que taxa de evolução de 

obra ou juros de obra é um valor cobrado nos financiamentos na 

modalidade crédito associativos para aquisição de imóveis na planta, em 

que o agente financeiro também é o responsável pelo financiamento da 

obra. Assim, na aprovação da obra junto à Instituição Financeira, a 

Construtora busca os compradores para o empreendimento na planta, que 

será vendido atrelado ao financiamento habitacional. Durante o período de 

construção até a liberação do “habite-se”, os compradores pagam os 

encargos e juros do dinheiro já repassado pela Instituição Financeira à 

Construtora, todavia, o valor pago não amortizará o saldo devedor. A 

jurisprudência vem se posicionando a favor dos compradores a partir do 

momento em que começa a ocorrer o atraso na entrega do 

Empreendimento, uma vez que considera a cobrança ilegal. Senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. COBRANÇA EFETIVADA 

PELO AGENTE FINANCEIRO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO 

“HABITE-SE”. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO. 

NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1) A taxa de evolução da obra é cobrada 

do mutuário pelo agente financeiro desde o início da construção do 

empreendimento até a efetivação do contrato de financiamento, o que 

somente ocorre após a expedição da certidão de “habite-se”. Assim, a 

construtora que entrega o imóvel sem providenciar a tempo e modo a 

referida certidão, impossibilitando a celebração do contrato de 

financiamento, deve ressarcir o mutuário pelos valores pagos a título de 

taxa de evolução da obra no período compreendido entre a entrega das 

chaves e a emissão do ‘habite-se’.(…)” (TJMG – Processo nº 

1.0024.12.026774-5/001 – Relator: Des. Marcos Lincoln – Data da 

publicação: 19/11/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE 

IMÓVEL – CONSTRUTORA – DANO MORAL RECONHECIDO – TAXA DE 

EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA. – Comprovado o atraso 

injustificado e de longo tempo na entrega do imóvel prometido, impõe-se 

reconhecer o dano moral indenizável e a necessidade de restituição do 

valor equivalente a taxa de evolução de obra suportada pelo comprador 

ao tempo do atraso. (Apelação Cível 1.0145.13.036914-6/001, Relator (a): 

Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

26/06/2014, publicação da sumula em 04/07/2014)” Estabelecido essa 

premissa, no caso em estudo é incontroverso que as partes firmaram 

contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta, 

conforme descrito na peça inaugural, com custo total de R$ 132.400,00 

(centro e trinta e dois mil e quatrocentos reais), onde ficou convencionado 

que a quitação da avença, seria com parte de recursos próprios e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 104 de 281



restante com financiamento habitacional a ser obtido pelo recorrido junto à 

instituição financeira Caixa Econômica Federal, consignado ainda, que a 

data limite para entrega do referido imóvel seria 24 meses após a 

assinatura do referido contrato (id. 38242987 - Pág. 1, ou seja data de 

assinatura 28/05/2013, e prazo para entrega do imóvel aprazado para 

28/05/2015, com possibilidade de estender esse prazo por 180 (cento e 

oitenta), e por tempo indeterminado em caso de força maior ou caso 

fortuito, conforme bem ilustrado no contrato de compra e venda. Nesses 

termos, tem-se que, efetivamente, não há abusividade contratual na 

previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para 

conclusão da obra em questão, eis que tal disposição consta no 

instrumento contratual (cláusula 5.0, Contrato Particular de Promessa de 

Venda e Compra – ID. 38242987 - Pág. 4), Ademais, não há que se discutir 

a validade da “cláusula de tolerância”, eis que ela é uma válvula de escape 

possível e viável para justificar eventual obstáculo, intempérie e/ou 

dificuldades na fase da construção, tais como falta de material, 

mão-de-obra; fatores estes que, somados a outros, dificultam 

sobremaneira que se fixe prazo exato de término da construção, 

sobretudo quando são muitas as unidades do mesmo empreendimento. 

Nesse sentido: “AÇÃO NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DANO MORAL E 

MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO 

NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO - PROVAS ROBUSTAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – DATA DA ENTREGA - CONTRATO ESCRITO – 

PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – PRORROGAÇÃO 

– RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE – LUCROS 

CESSANTES – DASCABIMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA - DANO 

MORAL - INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado 

da lide, bem como a falta de audiência não constituem cerceamento de 

defesa, sendo desnecessária em razão das provas constantes nos autos 

e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito. O juiz na 

condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória 

das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca 

dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas 

que achar desnecessária à solução do feito. Da análise da r. sentença, é 

facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões 

trazidas à baila fundamentando de forma objetiva sua decisão, baseada 

na prova documental apresentada pelas partes de modo a demostrar 

claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda. 

É de conhecimento público e notório que a construção civil envolve 

diversas variáveis, tais como entrega de materiais, mão-de-obra, 

inadimplência, entre outros, sendo razoável a prorrogação do prazo de 

entrega, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da 

obra. A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 

120 dias úteis para entrega da obra, mais 60 dias, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas, inexistindo abusividade sobretudo quando 

a disposição contratual foi redigida de forma clara, a permitir a 

compreensão do leitor. (...)” (Ap 35592/2018, Relator: DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) A propósito, 

manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO 

ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. 

PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. 

BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 

OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. 

RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a 

cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de 

imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a 

entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço 

certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois 

é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser 

observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior 

fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de 

indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário 

pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na 

conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, 

além do período previsto para o término do empreendimento, há, 

comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da 

unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 

(cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de 

incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que 

lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente 

a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a 

uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada 

abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de 

imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e 

razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, 

mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), 

constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que 

afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus 

atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, 

falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A 

cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui 

desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que 

comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. 

Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da 

unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco 

da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término 

de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações 

imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no 

máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, 

por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da 

carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 

4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o 

fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo 

válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade 

habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e 

oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os 

demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o 

adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo 

de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. 

Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o 

consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua 

justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) 

Desse modo, consta dos autos que o prazo contratual previsto para a 

entrega do imóvel estava aprazado para 28/05/2015, com possibilidade de 

estender esse prazo por 180 (cento e oitenta), ou seja, em 28/11/2015. De 

outro lado, conforme termo de posse (id. Num. 38242993 - Pág. 1) o 

referido imóvel foi entregue a parte autora/apelada na data de 12/08/2015, 

dentro dos limites de tolerância contratual. Senão Vejamos: "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL 

REJEITADA - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA CONSTRUTORA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - DATA DE ENTREGA - AMBIGUIDADE - INTERPRETAÇÃO 

MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - PRAZO DE TOLERÂNCIA - 

REGULARIDADE - ATRASO NO REGISTRO DA INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA - MULTA PREVISTA PELO ART. 35, § 5º, DA LEI 4.591/64 - 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. (...) A Caixa 

Econômica Federal cobra do financiado até a conclusão da obra valores 

referentes à taxa de evolução da obra, sendo possível a sua cobrança 

apenas até a conclusão legal da obra, com a carta de habite-se averbada 

na matrícula do imóvel. Após o prazo estipulado para entrega do imóvel, 

deve a construtora arcar com a taxa de evolução da obra (...)." (TJMG - 

Apelação Cível nº 1.0024.13.306676-1/002, Relator Des. Rogério 

Medeiros, 13ª Câmara Cível, julgamento em 24/08/2017, publicação da 

súmula em 01/09/2017) Desse modo, na hipótese dos autos e 

jurisprudências pátria, não há que se falar em abusividade ou 

inadimplemento, à ensejar à restituição de valores supostamente pagos de 

forma ilegal a titulo de taxa de evolução de obra. Com tais fundamentos, 

nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso DOU-LHE PROVIMENTO, 

para reformar a sentença no sentido de afastar a obrigação da 

Construtora/apelante em restituir ao autor/apelado o valor de R$ 3.355,06 

(três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), tendo em 

vista, ausência de comprovação do atraso na entrega do imóvel objeto da 

lide. Quantos aos ônus sucumbências, estes devem ser readequados, 

saindo vencedor o apelante, na forma do § 11, artº 85 do CPC, aplicado 
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subsidiariamente, o autor/apelado devera pagar ao advogado da 

ré/apelante, os honorários serviços feitos depois da sentença que arbitro 

em R$1.000,00 (mil reais). Intimem-se os interessados pela imprensa e, 

transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as 

anotações de estilo para remessa destes autos à origem. Às 

providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. -Relator-

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002106-96.2018.8.11.0003
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA 

ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO 

CONSUMIDOR - DOCUMENTO DE AGENDAMENTO DE AVALIAÇÃO 

TÉCNICA DO MEDIDOR SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA 

INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no 

caso em apreço. II - Cobrança que se mostra indevida dá ensejo à 

declaração de inexistência do débito. III - tendo em vista que os honorários 

de sucumbência foram fiados em seu grau máximo na origem, deixo de 

majorá-los. Visto Etc, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto 

por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., com 

o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por 

Danos Morais nº 1002106-96.2018.8.11.0003, ajuizada por CARLOS 

ALEXANDRE DA CRUZ TEODORO, questionando fatura eventual referente 

a recuperação de consumo elétrico no valor de R$ 1.370,11 (um mil, 

trezentos e setenta reais e onze centavos). Citada, a empresa requerida 

apresentou contestação, alegando, em síntese, a legalidade dos 

procedimentos administrativos adotados e a constatação de 

irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais, mormente pela não 

suspensão dos serviços e ausência de negativação do nome da usuária. 

Requer sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na exordial. 

Após analise dos autos (id. 39676211), o Juiz de piso entendendo existir 

irregularidade dos procedimentos exigidos pelo art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, (ausência de notificação), declarou a inexistência do 

débito discutido nos autos. Também julgou improcedente o pleito referente 

ao dano moral, tendo em vista inexistir suspensão do fornecimento 

elétrico, ou apontamento negativo do nome do consumidor. Por fim, 

condenou a empresa elétrica requerida ao pagamento de honorários de 

sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa. Inconformada com 

a sentença, a empresa requerida apresentou recurso de apelação (id. 

39676216), aduzindo; (i) a licitude da exigibilidade do débito contestado 

pela empresa apelante; (ii) argumenta que tal valor foi apurado em 

atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, inclusive com a 

notificação do usuário e o registro fotográfico das irregularidades 

constatadas no medidor; (iii) afirma a irregularidade restou demonstrada 

através de pericia técnica; (iv) requereu a reforma da sentença para 

declarar a regularidade dos procedimento adotados quanto à apuração de 

irregularidade, bem como para determinar que a Parte Recorrida proceda 

ao pagamento integral do valor faturado. Apresentada contrarrazões (id. 

39676220), a parte apelada purgou pela manutenção da sentença. É o 

relatório. Extrai-se dos autos que a parte apelada, em 24/10/2017, foi 

notificado pela empresa apelante sobre a constatação de uma 

irregularidade em seu medidor, o que ensejou a cobrança do valor de R$ 

1.370,11 (um mil, trezentos e setenta reais e onze centavos) a título de 

recuperação de consumo. Pois bem, Como bem mencionado pela sentença 

de piso, “sequer consta a assinatura da titular da unidade consumidora no 

TOI e no documento de agendamento de avaliação técnica do medidor, 

ficando registrado, inclusive, que a requerente estava ausente no 

momento da inspeção, pelo que não há falar em contraditório e ampla 

defesa, mostrando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor 

atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente”. Não 

bastasse, é imperioso destacar que a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, 

em seu artigo 129, §2º dispõe que é dever da concessionária entregar, 

mediante recibo, uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que 

acompanha a inspeção: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo”. Não há, contudo, recibo devidamente assinado 

e apto a comprovar a participação de qualquer indivíduo, que não os 

técnicos da concessionária, na inspeção que teria apontado às 

irregularidades no medidor. Sendo assim, a empresa apelante não se 

desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu 

ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 

373, II do CPC: 'Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Ademais, não se deve olvidar que, além da legislação setorial e dos 

dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta 

Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e 

da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota 

de seu artigo 5º, LV: 'LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.' Não bastaria, 

portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao 

consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua 

participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a 

cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda. 

Tais circunstâncias evidenciam a irregularidade da fiscalização 

empreendida pela empresa elétrica apelante, e eivam de inexigibilidade o 

débito apurado na ocasião. Esse entendimento coaduna com a 

jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO 

DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE 

EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – 

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia 

deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de 

conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado 

pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero 

aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo 

consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à 

dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a 

ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJMT. Ap 38256/2018, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018). Ainda, 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO 

DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL 

(RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – 

AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de 

energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de 

consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor 

de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, 

não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. 

Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 

06/08/2014) Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 106 de 281



fundamentação acima. Por fim, tendo em vista que os honorários de 

sucumbência foram fiados em seu grau máximo na origem, deixo de 

majora-los. Publique-se para conhecimento dos interessados e, 

transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as 

anotações e baixa de estilo. Cumpra-se. Desembargador: Sebastião de 

Moraes Filho = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
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DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, 

estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento 

para serem recolhidas no final”. II - Não havendo o pagamento integral das 

custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser 

extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Vistos 

etc. Trata-se de recursos de apelação cível de n . 

0004230-43.2016.8.11.0002 interpostos por INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA contra sentença proferida na 

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” 

ajuizada originalmente pela própria apelante em face de MD COMERCIO DE 

COLCHOES LTDA ME - ME e DABILLA DE MELO FRAGA perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande - MT. Prolatada a sentença que 

consta sob ID. Num. 30264979 o magistrado de piso indeferiu a petição 

inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Em suma, aduz o 

recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 30264987 que 

não se pode aceitar que o processo seja extinto sem resolução de mérito, 

quando existia um pedido expresso feito pelo recorrente para que os 

autos fossem enviados a contadoria para apurar o valor das custas 

complementares, haja vista, que o recorrente já havia pago parte das 

custas iniciais. Síntese necessária. A meu viso, a pretensão recursal está 

a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do 

CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto 

negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão 

monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, 

mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 

1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de 

resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de 

competência (artigo 947). Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria 

pertinente ao presente recurso: “Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões 

Cuiabá Ltda - Ortobom em desfavor de MD Comércio de Colchões Ltda – 

ME e Dabilla de Melo Fraga. Na decisão proferida às fls. 59 determinou-se 

a intimação da exequente para comprovar o recolhimento das custas 

judiciais remanescentes, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 290, parágrafo único, do CPC). Entretanto, nada 

obstante o douto patrono da parte autora ter se manifestado nos autos, 

este não procedeu com o recolhimento das custas remanescentes, 

conforme devidamente certificado às fls. 62. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado (fls. 60), para que apresentasse emenda a fim de 

juntar comprovante do recolhimento das custas processuais 

complementares. Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada 

a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 

321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do exequente, principal interessado no 

deslinde do processo.” Os artigos 82, § 1º, e 98, § 6º, ambos do Código 

de Processo Civil, estabelecem que as despesas com custas processuais 

devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, 

podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu 

pagamento de forma parcelada, como cito: “Art. 82. [...] § 1 o Incumbe ao 

autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua 

intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”. “Art. 98 [...] § 6 o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. Diferente não é o entendimento da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, 

estipula que: “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem 

recolhidas no final”. Logo, se extrai que a regra é no sentido de que a 

parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada 

durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual 

Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é 

a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de 

hipossuficiência financeira. Escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo 

de extinção sem resolução de mérito, em razão da ausência de 

pressuposto processual e condição da ação, relacionada ao pagamento 

das custas e taxas de distribuição. A corroborar tal entendimento, 

colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual: “APELAÇÃO CÍVEL - 

BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR CUSTAS 

PUBLICADA NO DJE - INÉRCIA DA PARTE -CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A intimação para complementação de custas pode ser 

realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, sendo 

desnecessária a intimação pessoal, a qual está adstrita às hipóteses de 

abandono de causa, inércia por um ano, o que não é o caso”. (TJMT - Ap 

70050/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016). Ainda: “APELAÇÃO CÍVEL – [...] DETERMINAÇÃO DE 

COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – [...]. Se o 

autor, intimado para complementar as custas processuais, consoante as 

disposições exaradas na decisão que resolve incidente de impugnação ao 

valor da causa, mantém-se inerte, pode e deve o julgador extinguir o feito 

principal, sem a resolução do mérito, por ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [...]”. 

(TJMT - Ap 29747/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014) Cabe 

ressaltar que o atual entendimento do Tribunal da Cidadania é no sentido 

de que, a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da 

ausência do pagamento das custas iniciais independe da prévia intimação 

pessoal da parte, uma vez que não se enquadra no rol previsto no art. 

485, inciso II, III, e § 1º, do Código de Processo Civil. Nessa vertente: 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO 

JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. 

RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL 

PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. A conclusão do 

Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na 

hipótese em que não se trata de extinção do processo por falta de 

andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1186357/SP, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). Ainda, “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E 

A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. 1. É desnecessária a intimação pessoal do autor, 

prevista no art. 267, § 1º, do CPC/73, para extinção do processo sem 

resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC/73) 

por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando 

intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 

864.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016) Desta forma, consoante 

preconiza o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte se refere 

tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado 
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dispositivo, o que não coaduna à hipótese em apreço, na qual os autores, 

devidamente intimados deixaram de recolher as custas iniciais. Por fim, 

quanto a alegação de existência de pagamento das custas, analisando os 

autos, verifico que o juiz de piso determinou que a parte autora/apelante, 

comprovasse o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (id. Num. 30264975). Entretanto, em 

reposta a determinação o apelante deixou de comprovar o recolhimento 

(id. Num. 30264977), razão pela qual, corretamente houve a extinção do 

feito. Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, 

NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Decorrido o 

prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do 

registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. 

Intimações necessárias. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes 

Filho -Relator-

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000683-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT7250-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

- ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA PERICIA 

TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. I - Configura violação aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, a realização de perícia administrativa sem 

cientificar o consumidor sobre a data de aferição do medidor de energia 

elétrica. II - É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, 

desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o 

regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. III - Ausente à prova da notificação do 

consumidor para participação da perícia realizada pela concessionária, 

torna inexigível débito lançado sob a pecha de irregularidade apurada no 

medidor substituído. Visto Etc, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, 

interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de 

Indenização por Danos Morais nº 1000683-04.2018.8.11.0003, ajuizada 

por F M SUPERMERCADO LTDA - EPP, questionando fatura eventual 

referente a recuperação de consumo elétrico no valor de R$ 22.382,83 

(vinte e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). 

Citada, a empresa requerida apresentou contestação, alegando, em 

síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos adotados e a 

constatação de irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem 

como a não comprovação dos mencionados danos morais, mormente pela 

não suspensão dos serviços e ausência de negativação do nome da 

usuária. Requer sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. Após analise dos autos (id. 39444010), o Juiz de piso 

entendendo existir irregularidade dos procedimentos exigidos pelo art. 129 

da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, (ausência de notificação para 

acompanhamento da pericia técnica), declarou a inexistência do débito 

discutido nos autos. Também julgou improcedente o pleito referente ao 

dano moral, tendo em vista inexistir suspensão do fornecimento elétrico, 

ou apontamento negativo do nome do consumidor. Por fim, o juiz de piso 

afirmou que havendo julgamento parcialmente procedente a pretensão 

conjunta de ambas as partes, imperioso que se distribua e se autorize a 

compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a 

orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Inconformada com 

a sentença, a empresa requerida apresentou recurso de apelação (id. 

39444012), aduzindo; (i) a licitude da exigibilidade do débito contestado 

pela empresa apelante; (ii) argumenta que tal valor foi apurado em 

atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, inclusive com a 

notificação do usuário e o registro fotográfico das irregularidades 

constatadas no medidor; (iii) que a inspeção e remoção da UC para 

encaminhamento da pericia técnica foi acompanhada pelo preposto da 

empresa apelada; (iv) que a irregularidade restou demonstrada através de 

pericia técnica; (v) requereu a reforma da sentença para declarar a 

regularidade dos procedimento adotados quanto à apuração de 

irregularidade, bem como para determinar que a Parte Recorrida proceda 

ao pagamento integral do valor faturado. Apresentada (id. 39444017), a 

parte apelada purgou pela manutenção da sentença. É o relatório. 

Extrai-se dos autos que a parte apelada, em novembro/2017, foi notificado 

pela empresa apelante sobre suposta pericia técnica que constatou 

irregularidade em seu medidor, o que ensejou a cobrança do valor de R$ 

22.382,83 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três 

centavos), a título de recuperação de consumo. Pois bem, Extrai-se dos 

autos que o Sr. Paulo Geovane, representante legal da autora, 

acompanhou o procedimento realizado pelo funcionário da ré e assinou o 

TOI. Certo é que após este procedimento, a empresa Energisa S/A emitiu 

fatura de débito de irregularidade (id. 39440080 - Pág. 1), com base em 

relatório unilateral de calibração (id. 39443986 - Pág. 1). Notadamente, 

tem-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois, 

não obstante a ré ter elaborado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, 

que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova 

da realização de pericia técnica, ou mesmo que o supermercado apelado 

foi notificado sobre o agendamento desta. Não bastasse, é imperioso 

destacar que a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2º 

dispõe que é dever da concessionária entregar, mediante recibo, uma 

cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanha a inspeção: “Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. II – solicitar 

perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por 

seu representante legal; Não há, contudo, noticia da realização de 

qualquer pericia técnica, ou mesmo que o apelado tenha sido convidado a 

participar da mesma. Sendo assim, a empresa apelante não se 

desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu 

ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 

373, II do CPC: 'Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.' 

Ademais, não se deve olvidar que, além da legislação setorial e dos 

dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta 

Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e 

da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota 

de seu artigo 5º, LV: 'LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.' Não bastaria, 

portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao 

consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua 

participação. A unilateralidade da recuperação de consumo em sua origem 

inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí 

oriunda. Tais circunstâncias evidenciam a irregularidade da fiscalização 

empreendida pela empresa elétrica apelante, e eivam de inexigibilidade o 

débito apurado na ocasião. Esse entendimento coaduna com a 

jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO 

DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE 

EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – 

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia 

deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de 

conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado 

pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero 

aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo 

consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à 

dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a 

ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJMT. Ap 38256/2018, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018). Ainda, 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO 

DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 
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APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL 

(RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – 

AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de 

energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de 

consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor 

de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, 

não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. 

Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 

06/08/2014) Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da 

fundamentação acima. Por fim, majoro os honorários advocatícios devidos 

pela empresa elétrica para 12% sobre o valo da causa. Publique-se para 

conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem 

qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. 

Cumpra-se. Desembargador: Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001763-86.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT13388-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY OAB - MT6193-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

M MARTINEZ MOLERO COMERCIO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI MARTINEZ MOLERO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - REALIZADO 

ACORDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO. 1. O art. 932, 

III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar 

que esteja o seu exame prejudicado. 2. Realizado acordo perante o juízo 

de primeiro grau sobre a lide, falta interesse no julgamento do recurso. 

Vistos etc. Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por VALDIR 

PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo juízo de direito 

da Vara Cível da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da 

ação de embargos a execução nº 1763-86.2014.811.0091 (Código 66020) 

julgou improcedentes o pedido inicial. Condenou o embargante/apelante ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da causa, égide do artigo 85, §2º, do CPC, bem 

ainda arbitrou multa por ato atentatório a dignidade da justiça no montante 

de 2% do valor da ação. Petição do Apelante (ID 40416975) noticiando a 

celebração de acordo firmando em juízo (ID 40416976) e requerendo a 

desistência do recurso pela ausência de interesse superveniente. Síntese 

necessária. O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do 

recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu 

exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado 

especificamente os fundamentos da decisão objurgada. A assertiva 

ganha relevo porque, nada obstante a presença do interesse processual 

quando da interposição deste recurso em 18/03/2020, ocorreu fato 

superveniente que alterou totalmente a realidade fática que permeava a 

demanda originária. É que as partes se compuseram amigavelmente (ID 

40416976), deixando de existir a necessária controvérsia acerca dos 

fatos declinados na petição inicial da demanda originária, devendo-se 

obstar o exame do mérito recursal: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – 

RENOVATÓRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS ENDEREÇADOS UNICAMENTE À 

RÉ – APELAÇÃO DOS REÚS – NOTÍCIA DE ACORDO REALIZADO ENTRE 

AS PARTES – DESISTÊNCIA DO RECURSO, ANTE A PERDA DE SEU 

OBJETO – ACORDO NOTICIADO PELAS PARTES QUE, NA HIPÓTESE, 

DEVERÁ SER OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE 

PRIMEIRO GRAU - RECURSO PREJUDICADO. Tendo a parte apelante 

requerido a desistência do recurso, por ter firmado acordo com a parte 

apelada, tem-se por prejudicado o apelo.” (TJ-SP 10121164120168260008 

SP 1012116-41.2016.8.26.0008, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/06/2018) “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DE 

AMBAS AS PARTES. PETIÇÃO DO APELANTE/RÉU NOTICIANDO A 

REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES E REQUERENDO A SUA 

HOMOLOGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA PELA AUTORA E POR SEU 

ADVOGADO, O QUAL POSSUI PODERES PARA TRANSIGIR. 

IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO BANCO RÉU. TODAVIA, CONSTATAÇÃO 

DE QUE O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFIGURA ATO 

INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER, QUE DEVE SER 

INTERPRETADO COMO DESISTÊNCIA TÁCITA DOS RECURSOS. EXEGESE 

DO ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. APELOS 

PREJUDICADOS ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE 

RECURSAL. "O acordo celebrado entre os litigantes após a interposição 

de recurso deve ser interpretado como ato incompatível com a vontade de 

recorrer, nos moldes do parágrafo único do artigo 503 do Código de 

Processo Civil, circunstância que acarreta a prejudicialidade da 

apreciação da insurgência e a extinção do procedimento recursal" (Ap. 

Cív. n. 2002.017590-6, de Criciúma, rel. Des. Subst. Jaime Luiz Vicari, j. 

5-11-2008) (Agravo de Instrumento n. 2012.018390-9, de Brusque, 

Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Dinart Francisco Machado, 

j. 5-2-2013). (Agravo de Instrumento n. 0032157-27.2016.8.24.0000, de 

Capinzal, rela. Desa. Rejane Andersen, j. 13-9-2016).” (TJ-SC - AC: 

03139363920158240005 Balneário Camboriú 0313936-39.2015.8.24.0005, 

Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 26/09/2017, 

Segunda Câmara de Direito Comercial) Com esses fundamentos, 

consoante art. 998 do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, RECONHEÇO A FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE e JULGO PREJUDICADO o 

recurso de apelação cível, nos termos do art. 932, III, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem 

qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento destes autos. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho = r e l a t o r =

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009198-66.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI - ME 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT17891-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009198-66.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009215-05.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA SAO JORGE LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009215-05.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.
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Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009226-34.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO COSTA MORALES (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009226-34.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000518-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FATIMA VARGAS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT19408-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta 

Corte, em analogia a tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do 

inciso I e II do artigo 985 do CPC, declaro a incompetência, e remeto os 

presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito Convocado - Relator

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009141-48.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT22053-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo, postulado pelo Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças, mantendo inalterada a 

decisão recorrida.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008930-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL (AGRAVANTE)

IRANI RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO)

ELAINE MOREIRA DO CARMO OAB - MT8946-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERASMO CARLOS CONTADINI (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALDECY VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDISON DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008930-12.2020.8.11.0000 

AGRAVANTE: IRANI RODRIGUES DOS SANTOS, ARIPUANA CAMARA 

MUNICIPAL AGRAVADO: JONAS RODRIGUES DA SILVA Intimação ao(s) 

Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta no prazo legal, nos termos 

do art. 1.019, II do CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008930-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL (AGRAVANTE)

IRANI RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO)

ELAINE MOREIRA DO CARMO OAB - MT8946-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERASMO CARLOS CONTADINI (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALDECY VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDISON DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009073-98.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela 

recursal, postulada pela pessoa jurídica Intercement Brasil S/A, mantendo 

inalterada a decisão recorrida.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005267-29.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA GUTIERREZ DA SILVA (APELADO)

 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, 

para afastar a prescrição intercorrente. Intimem-se. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento 

do feito executivo. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Des. Márcio VIDAL, Relator

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001979-26.2010.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MATUPA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER KOCHHANN OAB - MT7678-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS FRANCISCO DE JESUS (APELADO)

 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso de Apelação, 

nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e art. 51, VII 

do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Cuiabá, 

23 de abril de 2020. Des. Márcio VIDAL, Relator

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009198-66.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI - ME 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT17891-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO)
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Certifico, que o processo de n. 1009198-66.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 10:38:23 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0017290-49.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA FRANCISCA DE SOUZA (APELADO)

 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso de Apelação, 

nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e art. 51, VII 

do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Cuiabá, 

04 de junho de 2019. Des. Márcio VIDAL, Relator

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001147-93.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT13978-A (ADVOGADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA OAB - 03.788.239/0001-66 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. SILVA - ME (APELADO)

 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso de Apelação, 

nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e art. 51, VII 

do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. Des. Márcio VIDAL, Relator

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0013460-75.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (APELADO)

RICARDO CANCIAN BIGOTO (APELADO)

 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso de Apelação, 

nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e art. 51, VII 

do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. Des. Márcio VIDAL, Relator

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0013460-75.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (APELADO)

RICARDO CANCIAN BIGOTO (APELADO)

 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso de Apelação, 

nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e art. 51, VII 

do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. Des. Márcio VIDAL, Relator

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000457-31.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA PEREIRA BATISTA (APELADO)

 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso de Apelação, 

nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e art. 51, VII 

do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. Des. Márcio VIDAL, Relator

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009162-24.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RODRIGUES VIEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado. Intime-se a parte 

agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a 

documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo. Após, 

encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000454-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIAMARA FERRABOLI (APELANTE)

EDNA ALVES MENDES DE JESUS (APELANTE)

CARMEM COSTA DE ALMEIDA (APELANTE)

LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE)

ANAIR RODRIGUES CANABRAVA (APELANTE)

JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA (APELANTE)

RUBIA GRACIELA LONGHI (APELANTE)

IONARA DE CARLI GRIELEITOW (APELANTE)

CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO (APELANTE)

ELEIA ROMITTI (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT19488-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO OAB - MT18480-B (ADVOGADO)

FABRICIO LEITE CARNEIRO OAB - MT21428-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta 

Corte, em analogia a tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do 

inciso I e II do artigo 985 do CPC, declaro a incompetência, e remeto os 

presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002767-43.2010.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR LIMA DA SILVA OAB - MT14828-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOUZA QUEIROZ (APELADO)

ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ (APELADO)

A. S. SOUZA QUEIROZ & CIA LTDA - ME (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 
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condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1002918-21.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO)

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004233-16.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT18020-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FRANCISCO DOS SANTOS & CIA LTDA (AGRAVADO)

Outros Interessados:

JULIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000451-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOMINGUES FILHO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT22120-A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000703-72.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA FREITAS LANDI OAB - SP207560 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0018513-37.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBA LUCIA G ALVES (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0015792-49.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA EMP. E COLONIZACAO LTDA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 
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acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0018512-52.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEIDE RIBEIRO CAMARINHO (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0006608-35.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS CORREA LTDA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0019513-09.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO CESAR SANTOS (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002691-95.2010.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI MARTINS FERREIRA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003868-17.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JACIARA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1003031-67.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS (AGRAVADO)

A N DOS SANTOS (AGRAVADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0052914-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO OAB - 209.098.101-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0021078-76.2014.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE)

ADILCE MARIA XAVIER DE CAMPOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-A (ADVOGADO)

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - MT10332-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILCE MARIA XAVIER DE CAMPOS (APELADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-A (ADVOGADO)

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - MT10332-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011315-35.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR OAB - MT13945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1013064-53.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA ANDRE OAB - DF26433 (ADVOGADO)

EDUARDO DE SOUSA FERNANDES OAB - DF55151 (ADVOGADO)

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEITE PEREIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212-O (ADVOGADO)

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1002481-09.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1006263-24.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAYRE FERREIRA DE ARAUJO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT22120-A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 
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e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1005801-04.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR XAVIER CORREIA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JUNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009910-61.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE CATIA DE ALMEIDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004769-27.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WUNSCH (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002013-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT4151-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0014109-11.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO PEREIRA - ME (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001455-87.2000.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M F GONCALVES & CIA LTDA - ME (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 
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1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0016242-55.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003274-39.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT14391-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA SOARES (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0017047-42.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA GOMES MARIAN (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-51 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1000021-49.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO 

RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE SUARES (RECORRIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT14150-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0014093-86.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUZA ABELIN (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003934-38.2009.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE SOUZA FREIRE OAB - MT6636-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. GUERRA NERIS MECANICA - ME (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.
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Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1013007-35.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FRANTZ (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000582-44.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO SAMITA MAIA NETO (AGRAVANTE)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR BATISTA BORGES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT20129-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0014310-66.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR F. CORREA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000040-55.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. PEREIRA DA SILVA - ME (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0014919-83.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDREIRA CUIABA LTDA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003934-89.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CAMPOS BRAGA - ME (APELADO)

JOAO CARLOS CAMPOS BRAGA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001161-21.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JARDIM CAMPOS (AGRAVANTE)

JULIANO J. CAMPOS - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA LOIOLA OAB - MT13178B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

WESLEY LOPES TORRES (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1005057-09.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT19534-A (ADVOGADO)

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811-O (ADVOGADO)

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1002898-59.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JEAN LUZINE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON RITTER OAB - MT15465-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO)

Outros Interessados:

ALEX CRISTIANO DA COSTA SILVA 05940392156 (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JUVENAL PEREIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX CRISTIANO DA COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004429-20.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT8312-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012685-15.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000432-63.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 118 de 281



antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012281-95.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR48203-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000323-78.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

CÍVEL

Processo Número: 1023166-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE AQUINO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT14133-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010527-84.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI OAB - MT21982-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SANTOS DE SOUZA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRAGA FILHO OAB - MT6818-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000618-18.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LUIZ ALVES DE ANDRADE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG110331-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO PARANA (AGRAVADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUYZA MARKS DE ALMEIDA OAB - 045.230.359-11 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001144-82.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADILZA ANTONIA DE JESUS COSTA (AGRAVANTE)

ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES (AGRAVANTE)

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS (AGRAVANTE)
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ALBERTO ALVES BORBA (AGRAVANTE)

ANEILTON DA SILVA GOMES (AGRAVANTE)

CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO (AGRAVANTE)

CLEITON JOSE SOUZA LOPES (AGRAVANTE)

CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ (AGRAVANTE)

ELCIO BUENO DE MAGALHAES (AGRAVANTE)

CLEO DA SILVA CAMARGO (AGRAVANTE)

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (AGRAVANTE)

ELTON LUIZ MACHADO (AGRAVANTE)

EDILSON AVELINO DOS SANTOS (AGRAVANTE)

EDMILSON HURTADO DOS SANTOS (AGRAVANTE)

EDSON MARIO DA CRUZ (AGRAVANTE)

JOSE ROBERTO COSTA PEREIRA (AGRAVANTE)

LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA (AGRAVANTE)

ELENILDO SANTANA DANTAS (AGRAVANTE)

ELIANE DE ARRUDA CARVALHO (AGRAVANTE)

VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO (AGRAVANTE)

SILVANIA PENA DE MENEZES (AGRAVANTE)

JOSE DANTAS CAMPOS (AGRAVANTE)

GILVAN MEDEIROS DA SILVA (AGRAVANTE)

JOELINO DAS NEVES CEBALHO (AGRAVANTE)

GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA (AGRAVANTE)

MARIO JOSE DE ABREU (AGRAVANTE)

ROBSON DE CAMPOS MELLO ALBUES (AGRAVANTE)

MARIO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA (AGRAVANTE)

LAERTE SANTANA DE MORAES (AGRAVANTE)

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (AGRAVANTE)

REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA (AGRAVANTE)

JOCIMARCOS PEREIRA LEITE (AGRAVANTE)

WILTON APARECIDO NEVES (AGRAVANTE)

SILVANA MOREIRA (AGRAVANTE)

VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO (AGRAVANTE)

SIDNELSON DA SILVA SANTANA (AGRAVANTE)

JOAO COSTA MOURA FILHO (AGRAVANTE)

ELIO OMAR PRADO DE SOUZA (AGRAVANTE)

JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO (AGRAVANTE)

JUCEMARA LUZIA PRADO (AGRAVANTE)

ROSANA MENDES DE ALMEIDA (AGRAVANTE)

MAURO BENEDITO DE ALMEIDA (AGRAVANTE)

ROBISSON GALVAO DE SOUZA (AGRAVANTE)

MARCIRIO SILVA SANTOS (AGRAVANTE)

SANDRA FERNANDES DE ALMEIDA BATISTA (AGRAVANTE)

LUIZ CARLOS BORGES DE LIMA (AGRAVANTE)

LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA (AGRAVANTE)

LEANDRO ZUQUETI (AGRAVANTE)

JUDSON CORDEIRO PANTALEAO (AGRAVANTE)

ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES (AGRAVANTE)

VALDIVINO ANTONIO DO ROSARIO (AGRAVANTE)

ANDREA ELENA BAZOLLI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001399-11.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE MESQUITA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008689-09.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA MARIA COSTA LEITE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO)

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA OAB - MT18636-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000129-49.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA JUDICIÁRIA 

CIVIL DO MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 
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283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1003578-78.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG74368-O (ADVOGADO)

LUCIANA DE LOURDES MARQUES CORREA NETTO OAB - MG133373 

(ADVOGADO)

PATRICIA CABRAL BITTENCOURT OAB - MG133273 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004005-75.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ESCOLA ESTRELA LTDA - ME (AGRAVANTE)

ANDERSON ADRIEN AQUINO DA SILVA (AGRAVANTE)

ALESSANDRO AQUINO DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1007287-87.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310-O 

(ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO)

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT3934-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001085-60.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VILA RICA - MT (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELIA MIRANDA MARTINS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA OAB - MT6432-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003536-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA S.A (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1003253-35.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENES DE SOUZA NUNES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000999-26.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1013280-48.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D M ARRUDA - ME (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO OAB - MT22064-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001646-89.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000631-51.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1002936-08.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347-O (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009215-05.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA SAO JORGE LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009215-05.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 13:52:23 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000319-49.2009.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CRISTINA GONZALES DE SOUZA (APELANTE)

SERVULO DE ALMEIDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE JULIANA NOCA OAB - MT7622-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA NORTE TRANSPORTES COLETIVO LTDA (APELADO)

MUNICÍPIO DE SAPEZAL (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT11585-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VANEI GALIASSI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Da análise dos autos verifica-se que as partes recorridas não 

foram intimadas para apresentarem as contrarrazões ao recurso 

interposto pelas partes autoras, nos termos do art.183, §1°, NCPC. Assim, 

converto o julgamento em diligência e determino que a Secretaria promova 

a devida intimação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito Convocado

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1008509-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ROSA PIMENTEL BATELO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT16559-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em) contrarrazões ao 

Agravo Interno, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009226-34.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO COSTA MORALES (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009226-34.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 15:32:14 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000868-80.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR ELISIO POLTRONIERI (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT12668-O (ADVOGADO)

BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR OAB - MT17541/O 

(ADVOGADO)

ROSANA GIMENEZ GEBAUER OAB - MT13761/O (ADVOGADO)

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047-O (ADVOGADO)

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT3499-O (ADVOGADO)

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO 

RECURSO. Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça 

contrarrazões, no prazo legal. Ao depois, à douta Procuradoria Geral de 

Justiça para parecer. Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data da assinatura digital. Desa. 

MARIA EROTIDES KNEIP Relator

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0006401-04.2015.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOESTE LOGISTICA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO OAB - MT8353-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910-O (ADVOGADO)

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA OAB - MT17725-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ODAIR JOSE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS HENRIQUE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

MÁRCIO LUIZ BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

LENOIR BASSOTO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN CARLOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0006401-04.2015.8.11.0003 

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO EMBARGADO: TRANSOESTE 

LOGISTICA LTDA INTIMAÇÃO ao(s) patrono(s) do(s) EMBARGADO: 

TRANSOESTE LOGISTICA LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar(em) resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 

1.023, § 2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000507-95.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT11837-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JEANE DE ARAUJO (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0013280-59.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA SANTOS DO AMARAL - SORVETERIA (APELADO)

Outros Interessados:

LUCIMARA SANTOS DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0013420-93.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO OAB - MT5368-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES PEDRO & CIA LTDA (APELADO)

PAULO RODRIGUES PEDRO (APELADO)

NILTON RODRIGUES PEDRO (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 
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artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0016820-18.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA ROCHA (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0017025-47.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT9672-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUDALIO DA SILVA (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001815-31.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA GALDINO DA SILVA NUNES (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0006997-81.2009.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SORRISO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT18159-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PERON DEBONA (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009155-32.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RODRIGUES DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MOREIRA DO CARMO OAB - MT8946-A (ADVOGADO)

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-A 

(ADVOGADO)

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914/O (ADVOGADO)

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO)

GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA OAB - MT24262/O (ADVOGADO)

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDISON DA SILVA LIMA (AGRAVADO)

VALDECY VIEIRA (AGRAVADO)

ERASMO CARLOS CONTADINI (AGRAVADO)

IRANI RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVADO)

ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por 

ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado 

EFEITO ATIVO.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002386-02.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-O (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE OAB - 03.755.477/0001-75 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA DE OLIVEIRA (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010458-18.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)

Outros Interessados:

SINDICATO RURAL DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a 

medida liminar vindicada.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001967-79.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (APELADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um 

dos pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000673-91.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN BASTOS DE SENA OAB - MT22553 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CERON CORREIA (APELADO)

MARINES MARIA CERON (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Tribunal para 

processar e julgar este Recurso de Apelação e, em consequência, 

determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

após anotações e baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido 
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o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008162-86.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA DOS PASSOS (AGRAVADO)

BENO SONEGO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-A (ADVOGADO)

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008162-86.2020.8.11.0000 

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO AGRAVADO: 

HELIO TEIXEIRA DOS PASSOS, BENO SONEGO INTIMAÇÃO ao(s) 

patrono(s) do(s) AGRAVADO: HELIO TEIXEIRA DOS PASSOS, BENO 

SONEGO para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) contraminuta 

ao Agravo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009184-82.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. B. RESENDE - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009184-82.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009200-36.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE GOZZI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009200-36.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009213-35.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT15256-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DO AMARAL SALES FILHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT10506/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009213-35.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009227-19.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009227-19.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009271-38.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA MENDES (AGRAVADO)

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (AGRAVADO)

MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009271-38.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

Pauta de Julgamento

"Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia CÂMARA 

TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, a ser realizada por 

VIDEO CONFERÊNCIA no dia 13/05/2020 às 08:30 horas, no Canal do 

Youtube/TJMT"

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 

97327/2013 - Classe: CNJ-202)

Protocolo Número/Ano: 59921 / 2019

RELATOR: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 

45434/2014 - Classe: CNJ-202)

Protocolo Número/Ano: 65408 / 2019

RELATOR: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ANTONIA DA SILVA MARQUES E OUTRO(s)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ACORIZAL

Remessa Necessária 140116/2017 - Classe: CNJ-199 COMARCA DE 

COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 140116 / 2017

RELATOR: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

INTERESSADO(S): MARIJE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). WELLYNGTON LEONARDO BARELLA

              Dr(a). OUTRO(S)

INTERESSADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S): Dr(a). RENÉRIO DE CASTRO JÚNIOR - PROC. DO 

ESTADO

SECRETARIA DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO em Cuiabá, aos 27 dias do mês de Abril de 2020.

Acórdão

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0047241-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA GONCALVES ALMEIDA (APELANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA OAB - MT9271-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0047241-10.2013.8.11.0041 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Enquadramento] Relator: 

Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: [DES(A). MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). 

EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). 

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA] Parte(s): [CARMELITA GONCALVES ALMEIDA - CPF: 

181.096.161-00 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 

710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO 

GROSSO (CUSTOS LEGIS)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos 

os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a 

Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA APÓS A 

VIGÊNCIA DA EC 41/2003 – VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA – DIREITO 

À PARIDADE CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

CUMULATIVOS DA EC 47/2005 – PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS 

- DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. A paridade de 

vencimentos entre servidores ativos e inativos é garantida àqueles que 

tenham se aposentado e implementado os requisitos até 31.12.2003, data 

do advento da EC n. 41/2003, ou que tenham observado as regras de 

transição previstas na EC 47/2005. O servidor aposentado com proventos 

proporcionais não faz jus à paridade de proventos pagos aos servidores 

da ativa. R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de apelação cível 

interposto por Carmelita Gonçalves Almeida contra sentença proferida 

pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da 

Capital que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos 

Materiais nº.47241-10.2013.8.11.0041 (código n.º 843314), movida em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação e, via de 

consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art.487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a 

teor do art. 85 do mesmo diploma legal. Em suas razões recursais a 

apelante alega que a sentença merece reforma, não podendo prosperar o 

entendimento do magistrado de piso no sentido de que a aposentadoria foi 

correta ao efetuar o redutor em razão da ausência de dois anos na idade 

para que a sua inatividade fosse integral – 48 (quarenta e oito) anos para 

50 (cinquenta) anos –, pois prestou dois anos de serviço além do tempo 

necessário. Verbera que tendo trabalhado mais que o necessário (27 e 

não 25 anos), fazia jus a ser contemplada pela chamada regra de 

compensação para, assim, ser aposentada com proventos integrais e com 

a paridade plena. Sustenta que a regra constitucional de transição que 

garante a possibilidade da compensação está estabelecida no art. 3°, III, 

da EC n° 47/05, a qual foi aprovada para mitigar os efeitos da EC n° 41/03, 

assegurando aos servidores que preencham os requisitos necessários, a 

redução de um ano na idade mínima para cada ano que o servidor público 

trabalhar além do tempo mínimo de contribuição. Assevera que para 

garantir a aposentadoria especial dos exercentes da função de magistério 

é obrigatória a aplicabilidade da regra de compensação. Por fim, requer o 

provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 17967977, 

págs. 01/03; id.17967978, págs. 01/03; id.17967979, págs. 01/03; 

id.17967980, págs. 01/03; id.17967981, págs. 01/03; id.17967982, págs. 

01/03 e id.17968455, págs. 01/02). Não há contrarrazões (certidão 

–pág.03 – id.17968456). A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra 

do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de manifestar por ausência de 

interesse público (págs.01/06 – id.23703008). É o relatório. V O T O R E L 

A T O R Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível 

interposto por Carmelita Gonçalves Almeida contra a sentença proferida 

pelo Juízo de primeiro grau que, na ação declaratória c/c indenização por 

danos materiais, julgou improcedente a ação e, via de consequência, 

julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, 

I, do CPC. O recurso não merece provimento. Da análise dos autos 

verifica-se que Carmelita Gonçalves Almeida é servidora pública estadual, 

tendo sido aposentada administrativamente no cargo de Professora da 

Educação Básica, referência B-009, por meio do Ato nº.7.119/2005, em 

26/08/2005, percebendo mensalmente o valor de R$2.486,46 (dois mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), bem 

inferior ao salário de R$3.269,14 (três mil, duzentos e sessenta e nove 

reais e quatorze centavos) que é pago a quem exerce o mesmo cargo. Daí 

pretende o restabelecimento da paridade plena para servidores 

aposentados pelo art. 3º da EC n. 47/2005 (fls.01/06 – id.17967485). A 

paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos é garantida 

àqueles que tenham se aposentado e implementado os requisitos até 

31/12/2003, data do advento da EC n. 41/2003, ou que tenham observado 

as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, assim 

se inferindo das transcrições in verbis: Art. 6º, da Emenda Constitucional 

n. 41/2003: “Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas 

normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 

estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de 

publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, 

que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo 

efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, 

observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 

5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, 

as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e 

cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de 

contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte 

anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e 

cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 

Arts. 2º e 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005: “Art. 2º Aplica-se aos 

proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se 

aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional n.41, 

de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. “Art. 3º Ressalvado o 

direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 

da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º 

da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, o servidor da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro 

de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que 

preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I. Trinta e cinco anos 

de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II. 

vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de 

carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III. idade 

mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada 

ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput 

deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de 

aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da 

Emenda Constitucional n. 41, de 2003, observando-se igual critério de 

revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que 

tenham se aposentado em conformidade com este artigo”. Vê-se do 

exposto que desde a edição da EC 41/2003 o preceito constitucional 

analisado passou a assegurar o reajustamento dos benefícios da 

aposentadoria para preservar-lhes, em caráter permanente, seu valor 

real, conforme critérios estabelecidos em lei, mas não a paridade com os 

servidores da ativa. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em regime de 

repercussão geral, determinou que os servidores que ingressaram no 

serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a 

referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à 

integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as 

regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. (RMS 

46.265/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

30.6.2015). Na hipótese dos autos, conforme bem salientado na sentença 

recorrida, apelante foi aposentada em 26/08/2005, com subsídio calculado 

pela média contributiva nos termos da Lei nº.10.887/2004, no valor de 

R$1.440,81 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e um 

centavo), contando com 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) 

dias de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, no cargo de 

Professor, Classe B, Nível 09, conforme se vê do Ato nº.7.119/2005, 
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preenchendo, assim, apenas um dos requisitos, visto que se aposentou 

com 48 (quarenta e oito) anos. Contudo, não atendeu às condições 

preconizadas na EC 47/2005, uma vez que se aposentou com proventos 

proporcionais, segundo se infere da portaria juntada às fls. 01/05– id. 

17967493. Ademais, consta nos autos declaração de próprio punho da 

apelante, em 02/06/2008, nos seguintes termos: “venho fazer a opção 

expressa pela aposentadoria com redutor por antecipação de idade de 

7%” (sic.fl.05-id. 17967494) A jurisprudência, especialmente a do 

Supremo Tribunal Federal, tem se posicionado no sentido de que aos 

servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003 e 

se aposentaram posteriormente a sua edição é obrigatória a observância 

da incidência das regras de transição estabelecidas pela EC n. 47/2005. 

Vejamos: “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito 

Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida 

extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em 

efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. 

Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela 

dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição 

Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. 

Fixação das teses. Recurso não provido. 1.(...) 3. Recurso extraordinário 

a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que 

gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional 

especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos 

seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter 

geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a 

servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos 

servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança 

os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da 

publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se 

aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; 

iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 

41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de 

transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade 

integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os 

servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da 

referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram 

no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou 

adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário 

observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, 

a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 

41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.” (RE 596962, Relator: Min. 

Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, PUBLIC 30/10/2014). 

(g.n.). Como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau e cabalmente 

demonstrado através da cópia do Ato nº. 7.119/2005, bem como no 

processo administrativo que instrui o pleito, a aposentadoria voluntária 

com redutor da recorrente foi calculada proporcionalmente ao tempo de 

contribuição, com suporte na Lei n. 10.887/2004 e na Emenda 

Constitucional n. 41/2003, não se evidenciando, assim, qualquer 

irregularidade respeitante à fixação do valor do benefício (fls.01/05 – id 

17967493; fls.01/07 – id 17967494 e fls.01/04 – id 17967967). Nesses 

termos, não tendo sido preenchidos todos os requisitos legais, deve 

incidir, na espécie, a norma do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a 

redação imprimida pela Emenda Constitucional n. 41/2003, que assegura o 

reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Ante o 

exposto, nego provimento ao recurso interposto, para manter a sentença 

de primeiro grau. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1003270-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1003270-16.2017.8.11.0041 

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) Assunto: 

[Indenização por Dano Ambiental, Fiscalização] Relator: Des(a). MARIA 

APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS 

REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] 

Parte(s): [MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 

07.790.953/0002-20 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 

016.401.161-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), AGENTE DE REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELANTE), 

MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), 

MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO 

DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO 

INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS 

LEGIS)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DOS 

ATOS DECISÓRIOS; E JULGOU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. E M E N T A 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISOR E 

GUARITA DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRA EMBARGADA 

– SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE 

REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – 

ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL 

ARTIFICIAL (URBANÍSTICO) – PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS 

DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO FAZENDÁRIO ANULADOS – 

REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. 1 - À luz do art. 1º da Resolução n. 

09/2008, emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente 

da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar as ações de natureza civil 

relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial (urbanístico) e 

do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas 

pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ações penais que tratem de 

delitos ambientais. 2 – Diante da incompetência absoluta, em razão da 

matéria, do juízo fazendário, não resta alternativa senão a de declarar 

nulos os atos decisórios, com o consequente retorno dos autos ao juízo 

de primeiro grau, e posterior remessa à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, por onde a ação mandamental deve ser processada e decidida. 

R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. contra sentença proferida pelo Juízo da 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT nos autos 

de mandado de segurança impetrado pela empresa MOINHO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, que, em síntese, concedeu a segurança 

objeto da impetração, concernente ao pedido de nulidade do Auto Infração 

n. 12.233, emanado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 

Cuiabá-MT, que embargou a obra de construção de um muro e guarita de 

segurança, os quais tinham como objetivo primordial melhorar a estrutura 

física do estabelecimento comercial da impetrante, separando o 

estacionamento e o local de atendimento ao cliente, cuja obra, 

supostamente, estaria alcançada pela exceção do artigo 9º, II, “c”, da LC 

n. 102/2003. Visando retomar a continuidade da obra, a empresa MOINHO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP afirma, basicamente, que o 

ato perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras é ilegal, injustificado 

e fere seu direito líquido e certo na medida em que a construção, em 

execução, é manifestamente inserida como exceção ao argumento 

indicado no auto de notificação, qual seja, ausência de projeto aprovado e 

alvará de obras expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. A 

reivindicação externada pela impetrante foi atendida pelo togado singular 

já em sede liminar, cujos efeitos foram revigorados com a sentença de 

mérito conclusiva pela CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL para 

declarar a ilegalidade do auto de infração já mencionado, permitindo que a 

impetrante dê continuidade à obra realizada em seu estabelecimento 

comercial sem a apresentação de projeto aprovado e de alvará de obras 

pela Prefeitura desta Capital, tendo em vista que, em conformidade com o 

artigo 9º da Lei Complementar Municipal n. 102/2003, que regulamenta as 
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edificações da Capital, a edificação do muro de divisa e guarita com área 

inferior a 10m2 (dez metros quadrados) dispensa a apresentação dos 

documentos exigidos pelas autoridades coatoras. Contra essa sentença o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresenta recurso voluntário objetivando a reforma 

da decisão proferida na instância singela. Para tanto, sustenta em suas 

razões de recorrer, primeiro, em sede de preliminar, a incompetência 

absoluta do Juízo Fazendário para processar e julgar a ação 

mandamental, tendo em vista que a matéria nela apresentada submerge 

questão ambiental e urbanística, de uso e ocupação de solo, de forma que 

remete a competência para Vara Especializada do Meio Ambiente. 

Prossegue aduzindo que a incompetência absoluta em razão da matéria 

pode ser alegada a qualquer tempo, havendo possibilidade, inclusive, de 

ser declarada de ofício. Encerra esse capítulo implorando pela declaração 

de nulidade de todos os atos processuais já praticados por juízo 

incompetente, inclusive do ato sentencial, em atenção ao disposto no 

artigo 485 do Código Procedimental Civil e, em ato contínuo, seja declinada 

a competência do feito em favor do Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente de Cuiabá-MT, tudo em conformidade com o disposto no artigo 

64, §3º, do Código de Processo Civil e da legislação aplicável à espécie. 

Prossegue em suas razões sustentando a inadequação da via eleita, por 

entender que a hipótese demanda dilação probatória, incompatível com a 

via mandamental, além de inexistir ofensa de direito a ser tutelado pela via 

do mandado de segurança, que exige a presença transparente do direito 

líquido e certo. No mérito, basicamente defende a legalidade do ato, 

notamente porque a impetrante não demonstrou a realidade dos fatos e, 

muito menos, onde está a decantada ilegalidade capaz de invalidar ou 

anular o auto infracionário, objeto da ação, até porque apenas materializou 

uma situação prevista na legislação ambiental e urbanística local, que 

delimita que qualquer construção, reforma ou ampliação de imóvel 

necessita das competentes licenças municipais, não estando delas 

excluídas a obra em discussão. Após expor suas razões, requer seja o 

presente recurso conhecido, acolhendo-se as preliminares arguidas, em 

especial a incompetência absoluta em razão da matéria, declarando-se 

competente o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, em 

conformidade com a Resolução n. 009/2008/OE do TJMT. Depreca, 

também, pelo provimento ao recurso e, por via oblíqua, que sejam 

anulados todos os atos decisórios prolatados pelo Juízo Fazendário, 

dentre eles a sentença em combate, em homenagem ao artigo 64 do 

Código Procedimental Civil. O recurso foi apresentado tempestivamente (fl. 

11 pdf Id 11224510). Intimada, a parte adversa não apresentou 

contrarrazões ao apelo. (fl. 9 pdf Id 11224512). Parecer ministerial da 

lavra do ilustre Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo 

acolhimento da preliminar de incompetência absoluta e, alternativamente, 

pelo provimento do recurso, por ausência de prova pré-constituída, no 

sentido de demonstrar que a situação específica da obra está inserida no 

rol das exceções previstas na lei regulamentadora. Após, vieram-me 

conclusos por distribuição regimental. Relatei o necessário. V O T O R E L 

A T O R Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação 

cível promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT objetivando a reforma da 

sentença proferida na instância de piso, nos autos do Mandado de 

Segurança n. 1003270-16.2017.8.11.0041, impetrado pela empresa 

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LDTA- ME, que, em síntese, 

CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada no Writ para declarar a nulidade do 

Auto de Infração n. 12.233, permitindo que a impetrante dê continuidade à 

obra que vinha sendo realizada em seu estabelecimento comercial, então 

embargada pela municipalidade recorrente, sem a obrigatoriedade de 

apresentação de projeto aprovado e alvará de obras, expedido pela 

Prefeitura Municipal, na medida em que as edificações realizadas estão 

albergadas pelas exceções previstas na lei regulamentadora (LC n. 

102/2003). Inconformado com o veredicto, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT 

ingressa com o presente recurso apelatório, objetivando a reforma da 

sentença refutada, amparado nas razões bem delineadas no relatório 

trazido à colação. Pois bem: Voltando à análise de todo o caderno 

processual, sem maiores delongas, forçoso concluir que a preliminar de 

incompetência absoluta, em razão da matéria, sustentada pela recorrente, 

merece o acolhimento almejado. A impetrante informa em sua peça de átrio 

que atua no ramo de materiais de construção nesta Capital do Estado de 

Mato Grosso e, nessa qualidade, na tentativa de melhorar uma ínfima parte 

de sua estrutura e dar maior conforto aos clientes em compras, em janeiro 

de 2017 estava edificando um muro divisor entre o local de atendimento 

interno aos clientes em compras e o estacionamento e com outra empresa 

posta ao lado do estabelecimento. Além do muro divisor, a obra previa 

também a construção de uma guarita objetivando dar maior segurança 

patrimonial não só à impetrante, mas, sobremodo, aos seus clientes em 

compras e, em razão da construção de referida guarita, seria mudado, 

também, o posicionamento da porta da frente da empresa, alinhando com a 

guarita que futuramente estaria concluída. Ocorre que depois de iniciada a 

pequena obra de construção civil, realizada na parte frontal da empresa, 

em 31/01/2017 a impetrante recebeu a visita dos agentes de Regulação e 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT que, ao fiscalizar a 

obra, lavraram a Notificação n. 3037, com o conteúdo que trago à 

conferência: “Conforme vistoria “in loco”, constatamos uma obra de 18 

metros linear por 3 metros, o mesmo deverá regularizar a obra com projeto 

aprovado e Alvará de Obra, de acordo com o artigo 4º da Lei 102/2003; 

Paralisar a apresentar a licença do poder público no prazo de 24 horas. ” 

Diante disso, a impetrante sustenta que ao inteirar-se do conteúdo da Lei 

Complementar n. 102/2003, que alterou o Código de Obras e Edificações 

de Cuiabá, observou que a obra em execução fazia parte das exceções 

dispostas neste diploma, ou seja, aquelas em que fica dispensada a 

apresentação dos documentos exigidos pela autoridade coatora. Assim, 

deu continuidade a conclusão da obra em questão. Todavia, em 

02/02/2017, por volta das 9hs20min aproximadamente, sofreu nova 

fiscalização dos Agentes de Regulação e Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá-MT, Senhor Luis Eduardo Gomes de Souza, Rafael da 

Cruz Mestre e Dativo Rodrigues da Silva Sobrinho, sendo surpreendida, 

desta vez, pelos impetrados com o EMBARGO das obras, conforme 

descrito no Auto de Infração n. 12.233, nos seguintes termos: “Em 

segunda ação de diligência fiscal, a fiscalização constatou que o 

proprietário deu continuidade à obra, desrespeitando, desta forma, o 

disposto no auto de infração n. 3037, lavrado no dia 31/01/2017, as 14:35 

horas. Trata-se de uma obra de ampliação (muro), com comprimento de 18 

metros lineares por 3 metros de altura, sem o devido alvará de obras 

expedido pela prefeitura de Cuiabá, nos ditames que preceitua o artigo 4º, 

da LC n. 102/2003. Ato continuo, a fiscalização lavra o presente auto de 

infração, com a penalidade de embargo. Desta forma a obra se encontra 

embargada, de acordo com o artigo 721, inciso VI, da LC n. 004/1992. Em 

caso de desrespeito do embargo, medidas legais serão impostas, tais 

como aplicação de valor de multa e apreensão de materiais. ” 

Sobressai-se daí que o ato indigitado de ilegal, emanado do Poder Público 

Municipal, traz em sua essência um inegável viés ambiental, ou seja, 

guarda conteúdo relativo à defesa do meio ambiente urbano artificial 

(urbanístico), sendo que tal matéria, nos termos prelecionados pela 

Resolução n. 09/2008-OE/TJMT, deve ser submetida à análise e julgamento 

pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. De modo que, em se 

tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de 

dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da de Cuiabá-MT é 

a competente para processar e julgar a presente ação mandamental, em 

conformidade com as Resolução n. 009/2008/OE que, em seu bojo, 

especialmente no artigo 1º, traz a delimitação da competência – verbis: 

“Art. 1º - Fixar a competência para processar e julgar as ações de 

natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, 

artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas 

aplicadas pela Secretaria do estado do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que 

tratem de delitos ambientais: I – Na Comarca de Cuiabá: a Vara 

Especializada do Meio Ambiente. (grifei). Nesse sentido, este e. Tribunal 

de Justiça já pronunciou por diversas vezes, dentre eles, trago à colação 

o ementário do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 109853/2013, de 

Relatoria do Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 

30/06/2015 e Publicado em 17/07/2015 – verbis: EMENTA APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA DERRUBADA 

DE MURO DE ALVENARIA CONSTRUÍDOEM VIA PÚBLICA SEM 

AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO 

PELA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – 

PRELIMINAR SUSCITADADE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DECLARADAA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO 

COMPETENTE. Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente da 

Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil 

pertinentes ao meio ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as 

ações de natureza civil pertinentes ao Meio Ambiente da Comarca de 

Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio 

ambiente físico, alicerçadas em notificações aplicadas pela Secretaria 
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Municipal do Meio Ambiente. No mesmo sentido: EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – I- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DECLARADA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUIZO 

COMPETENTE. As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo 

Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na 

vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 

09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente 

Artificial (urbanístico). (AI 88487/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2015, 

Publicado em 22/01/2016) Nesse passo, observa-se de simples passar de 

olhos que outra não pode ser a conclusão desta relatora senão a de 

declarar a incompetência absoluta da 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, por onde o 

processo vinha tramitando, em razão da matéria nele em discussão, 

devendo, por esta razão, a decisão impugnada ser anulada e, por via 

oblíqua, os autos ser encaminhados ao Juízo competente: refiro-me ao 

Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. Desse modo, reporto-me 

às considerações postas em linhas outras para ACOLHER a preliminar de 

incompetência absoluta, em razão da matéria, e, por via de consequência, 

anular a sentença impugnada, reconhecendo, em ato contínuo, a 

competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta 

Capital para processar e julgar a ação mandamental, para onde devem os 

autos ser encaminhados. Decisão em sintonia com o parecer externado 

pela Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Data da sessão: 

Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0044607-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON BARREIRA E CIA LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0044607-41.2013.8.11.0041 

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Assunto: 

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento] Relator: Des(a). 

MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: [DES(A). MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO 

ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 

03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ILTON BARREIRA E CIA LTDA 

(EMBARGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. E M E N 

T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de 

embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou 

no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo 

inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente 

fundamentadas no decisum. R E L A T Ó R I O Trata-se de embargos 

declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido 

por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, 

desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto pelo 

embargante, mantendo inalterada a sentença então recorrida. Em suas 

razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no 

acórdão, uma vez que não foi intimado mediante carga dos autos que 

pudesse conferir a situação do processo. Aduz que não se quedou inerte 

no que concerne à adoção de diligências visando à satisfação de seu 

crédito. Sustenta que o feito ficou paralisado entre o pedido de citação e a 

data da sentença, por culpa do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 

106 do STJ. Ressalta que não houve o decurso de prazo suficiente à 

configuração da prescrição intercorrente em razão de prostrar-se inerte. 

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para 

que seja sanado o vício apontado (pág.23 – id.29271490) Não há 

contrarrazões (certidão – pág.24- id. 30065456). É o relatório. V O T O R E 

L A T O R Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração 

opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta 

Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, 

desproveu o apelo então interposto pelo embargante. No caso em apreço, 

todavia, não há qualquer defeito no acórdão. Com efeito, examinando os 

autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal 

(16/10/2013) em razão de débito proveniente de Imposto Predial Territorial 

Urbano (IPTU), inscrito em dívida/ativa e representado nas Certidões de 

Dívida Ativa nº 377624, 39266 e 952421 (págs.01/03 – id.14103459). Em 

09/10/2014 o Juízo de origem julgou parcialmente extinto o processo, com 

resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das CDAs nº 

377624 e 392966, bem como determinou o prosseguimento no tocante à 

CDA n. 952421(pág.03 – id.14103459). Ato contínuo, em 09/10/2014 o 

embargante foi intimado para manifestar-se nos autos, para que 

procedesse à qualificação correta do embargado (art. 282, II, do CPC/73), 

contudo, permaneceu inerte, consoante Sistema Primus (pág.01 – 

id.14103461). Em 20/06/2016, em correição ordinária, foi determinado o 

arquivamento dos autos provisoriamente, sem baixa na distribuição em 

razão da inércia da Fazenda Pública, bem como determinada a citação do 

embargado por carta (AR) e intimação do Fisco, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 6.830/80 (págs.01/02 – id n. 14103462). O prazo prescricional foi 

interrompido com o despacho citatório em 20/06/2016, o qual retroage a 

data da propositura da ação, nos termos do artigo 174 do CTN. Ocorre que 

entre a data do despacho citatório (20/06/2016) e a data da constituição 

do crédito (09/06/2009), referente à CDA n. 392966, decorreram mais de 

07 (sete) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do embargado, 

uma vez que o processo ficou paralisado por longo período, sem que o 

embargante promovesse as diligências necessárias para a prática do 

referido ato processual. Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de 

apelação, o qual foi desprovido pelo colegiado. Pois bem. Os embargos 

declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no 

artigo 1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material. Na hipótese dos autos, a alegação de contradição no 

acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de 

reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do 

embargante com a decisão que lhe foi desfavorável. Ademais, não há de 

se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento 

diverso do pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos 

autos que o mesmo foi intimado para manifestar-se, consoante Sistema 

Primus, porém, nada requereu. Dessa forma, verifica-se que o feito 

permaneceu paralisado mais de 07 (seis) anos, sem qualquer 

manifestação do embargante. Frise-se, ainda, que a sistemática do artigo 

40, §4º da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de 

primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do 

lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de 

impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a 

prescrição. Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por 

ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante. A 

propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina: O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. 

As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir 

além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou 

contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual 

Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543) Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – 

INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de 

declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. 

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, 

sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito 

encartada nos autos e já decidida”. (ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n. Como se vê, a 

matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão 

embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação 

com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em 

relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através 

dos meios processuais adequados. Ademais, não há nenhuma evidência 

da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se 

constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo 
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aceitável. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo-se 

inalterado o acórdão combatido. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 

10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002490-40.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ OAB - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0002490-40.2010.8.11.0041 

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Assunto: 

[Municipais] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: 

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, 

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS 

FERREIRA - CPF: 303.568.061-20 (EMBARGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da 

Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

REJEITOU OS EMBARGOS. E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO 

CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do 

art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas 

quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir 

questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. R E L A T Ó 

R I O Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de 

Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito 

Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação 

cível outrora interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença 

então recorrida. Em suas razões recursais o embargante sustenta a 

existência de omissão no acórdão quanto ao marco inicial da prescrição 

ordinária, nos casos de lançamentos por homologação. Aduz que o marco 

inicial da prescrição para a cobrança do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) ocorre com constituição definitiva do crédito 

tributário, após o término do processo administrativo materializado pelo 

auto de infração lavrado. Assevera que a data do vencimento contida na 

certidão de dívida ativa apenas ilustra o prazo limite para que seja 

recolhido o tributo em tela, ao passo que, formalizado o lançamento dentro 

do prazo legal vertido no art. 150, §4º, do CTN, somente se inaugura o 

lustro prescricional após conclusão de todo o processo administrativo. 

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para 

que seja sanado o vício apontado (pág.22 – id. 31023994) Não há 

contrarrazões. É o relatório. V O T O R E L A T O R Conforme relatado, 

cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá 

contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e 

Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo anteriormente interposto 

pelo embargante. No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no 

acórdão. Com efeito, examinando os autos, verifica-se a Fazenda Pública 

ajuizou a execução fiscal (04/01/2010) visando ao recebimento do crédito 

tributário (ISSQN) vencido em 05/11/2004, inscrito em dívida/ativa e 

representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 209764, no montante de 

R$44.962,86 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e 

oitenta e seis centavos) (pág.01 – id. 8830208). O despacho citatório foi 

proferido em 12/05/2011, contudo, restou infrutífera a citação do 

embargado, conforme aviso de recebimento não cumprido (pág.01 – id. 

8830211 e pág. 01 – id.8830209). Em 27/11/2013 o embargante foi 

intimado para se manifestar acerca da citação negativa (pág.04 – 

id.8830209). Na sequência, os autos foram conclusos para o magistrado 

singular, em correição, conforme o Sistema Primus. Ocorre que o crédito 

tributário venceu em 05/11/2004, contudo, o embargante ajuizou a ação 

executiva em 04/01/2010, quando já havia transcorrido o lapso de 05 

(cinco) anos. Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau declarou 

prescritos os créditos tributários objeto da ação executiva, julgando 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do 

CPC c/c arts. 156, V, e 174 ambos do CTN (págs.01/05 – id n. 8830212 e 

págs.01/03 – id n. 8830213). Não satisfeito, o embargante interpôs 

recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo colegiado. Pois 

bem. Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os 

vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material, in verbis: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso, entendo que os 

aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que, de acordo com a Súmula 

409 do Superior Tribunal de Justiça, “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC)”. Ademais, o julgador não é obrigado a esclarecer, um 

por um, todos os questionamentos deduzidos pelas partes, nem apreciar 

cada dispositivo correspondente, bastando motivar seu entendimento de 

forma racional e suficiente. Logo, não há falar em omissão, quanto aos 

dispositivos invocados. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO 

DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para 

sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, 

para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser 

rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de 

rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (ED 

9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

17/05/2017) g.n. Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi 

devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão 

apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, 

devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser 

levado à instância superior, através dos meios processuais adequados. 

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios opostos pela 

municipalidade, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. É como voto. 

Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002914-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ OAB - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA & JUNIOR CONSTRUTORA LTDA - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0002914-82.2010.8.11.0041 

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Assunto: [Multas e 

demais Sanções] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma 

Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS 

DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): 

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), 

VITORIA & JUNIOR CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 

03.142.948/0001-70 (EMBARGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS 

EMBARGOS. E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA - 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE 

MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o 

recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na 

decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e 

devidamente fundamentadas no decisum. R E L A T Ó R I O Trata-se de 

embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão 

proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à 

unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto 

pelo embargante, mantendo inalterada a sentença então recorrida. Em 

suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no 

acórdão, uma vez que não foi intimado para manifestar-se acerca da 

devolução do AR negativo. Aduz que o prazo da prescrição intercorrente 
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apenas começa a correr a partir do primeiro momento em que a Fazenda 

Pública tem ciência inequívoca quanto à não localização do devedor, a teor 

do que restou definido no REsp.1.340.553/RS. Sustenta que o feito não 

ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, na inteligência do 

REsp.1.340.553/RS, em razão de o credor prostrar-se inerte. Pautado 

nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja 

sanado o vício no acórdão (pág.35 – id. 33553959) Não há contrarrazões. 

É o relatório. V O T O R E L A T O R Conforme relatado, cuida-se de 

embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão 

proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à 

unanimidade, desproveu o apelo anteriormente interposto pelo 

embargante. No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no 

acórdão. Com efeito, examinando os autos verifica-se que a Fazenda 

Pública ajuizou a execução fiscal (22/12/2009) visando ao recebimento do 

crédito não tributário referente aos anos de 2005 e 2006, inscrito em 

dívida ativa e representado pelas CDAs nº 243, 289 e 241355, no 

montante de R$2.935,19 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e 

dezenove centavos) (págs.01/03 – id.18057963). O despacho de citação 

foi proferido em 07/04/2010, todavia, a correspondência com aviso de 

recebimento (AR) foi devolvida sem cumprimento por motivo “End. 

Insuficiente” (pág.01 – id.18057964; pág.01 – id.18057969). Ato contínuo, 

em 18/06/2015 foi certificado o impulso dos autos para a Fazenda Pública 

se manifestar acerca da correspondência devolvida, nos termos do 

Prov.56/07 e OS nº.001/2015, porém, a mesma se manteve inerte (pág.01 

– id.18057970). Em 17/01/2018, sobreveio sentença julgando extinta a 

execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito 

executado (págs.01/03 – id.18057971, págs.01/02 – id.18057972 e 

págs.01/03 – id. 18057973). O prazo prescricional foi interrompido com o 

despacho citatório em 07//04/2010, o qual retroage à data propositura da 

ação, nos termos do artigo 174 do CTN. Ocorre que entre a data do 

despacho citatório (07/10/2010) e a data da sentença (17/01/2018), 

referente às CDA’s n. 243, 289 e 241355, decorreram mais de 08 (oito) 

anos sem que se verificasse, sequer, a citação do embargado, uma vez 

que o processo ficou paralisado sem que o embargante promovesse as 

diligências necessárias para a prática de tal ato processual. Não 

satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qul foi 

desprovido pelo colegiado. Pois bem. Os embargos declaratórios são 

oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do 

CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. In 

verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Na hipótese dos 

autos, a alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera 

irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, 

dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi 

desfavorável. Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso, 

apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo 

embargante, pois restou comprovado nos autos que o mesmo foi intimado 

para manifestar-se, nos termos do Prov. 56/07 e OS nº 001/2015, 

consoante Sistema Primus, porém, nada requereu. Dessa forma, 

verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de 08 (oito) anos sem 

qualquer manifestação do embargante. Frise-se, ainda, que a sistemática 

do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo 

Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o 

decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último 

ato de impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a 

prescrição. Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por 

ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante. A 

propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina: O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. 

As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir 

além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou 

contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual 

Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543) Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – 

INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de 

declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. 

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, 

sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito 

encartada nos autos e já decidida”. (ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n. Como se vê, a 

matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão 

embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com 

o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação 

ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos 

meios processuais adequados. Assim, não há nenhuma evidência da mora 

que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata 

dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável. Ante 

o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo-se inalterado o 

acórdão combatido. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001989-23.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0001989-23.2009.8.11.0041 

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Assunto: 

[Municipais, Transporte Terrestre] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA 

RIBEIRO Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). 

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): 

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), 

MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), 

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 

(EMBARGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. E M E N 

T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de 

embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou 

no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo 

inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente 

fundamentadas no decisum. R E L A T Ó R I O Trata-se de embargos 

declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido 

por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, 

desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto pelo 

embargante, mantendo inalterada a sentença então recorrida. Em suas 

razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no 

acórdão em relação ao requerimento de substituição do polo passivo e 

indicação do endereço do executado para a promoção de sua citação, 

pois tal pleito não foi objeto de análise pelo juízo. Aduz que não se quedou 

inerte no que concerne à adoção de diligências visando a satisfação de 

seu crédito. Sustenta que o feito ficou paralisado entre o pedido de 

citação e a data da sentença por culpa do próprio Poder Judiciário, 

incidindo a Súmula 106 do STJ. Ressalta que não houve o decurso de 

prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, na 

inteligência do REsp n.1.340/553, em razão de o credor prostrar-se inerte. 

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para 

que seja sanada o vício existente no acórdão (pág.32 – id.29113468) Não 

há contrarrazões. É o relatório. V O T O R E L A T O R Conforme relatado, 

cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá 

contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e 

Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo anteriormente manejado 

pelo embargante. No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no 

acórdão. Com efeito, analisando os autos, verifica-se que a Fazenda 

Pública ajuizou a execução fiscal (09/01/2009) por débito proveniente de 

IPTU inscrito em dívida/ativa e representado pela Certidão de Dívida Ativa 

nº 1637 (pág.01 – id.8824264). Em 09/02/2009 foi determinado que o 

apelante emendasse a inicial (pág.01- id.8824265). Diante disso, em 

15/09/2009, requereu a expedição de ofício à Secretaria da Receita 
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Federal, solicitando informações do número do CPF ou CNPJ do executado 

(pág.01 – id.8824266), o qual foi indeferido pelo Juízo (pág.01 – 

id.8824268). O despacho de citação foi proferido em 20/03/2012, todavia, 

a correspondência com aviso de recebimento (AR), via correio, foi 

devolvida sem cumprimento por motivo “Mudou-se” (pág.01 – id.8824272). 

Ato contínuo, em 09/07/2015 o apelante requereu a substituição do polo 

passivo e a expedição de carta de citação para o Sr. Edmilson Antônio 

Bravo (págs.01/02 – id.8824273). Em 18/07/2019 sobreveio sentença 

julgando extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição 

intercorrente do débito executado (págs.01/08 – id. 8824275, pág.01- id. 

8824276). O prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório 

proferido em 20/03/2012, o qual retroage à data propositura da ação 

(09/01/2009), nos termos do artigo 174 do CTN. Ocorre que entre a data 

da propositura da ação (09/01/2009) e a data da sentença (18/07/2019) 

não houve sequer a citação do executado, bem como, localização de bens 

à penhora, ficando o feito paralisado por longo período sem que o apelante 

tenha apresentado razões para seu estado de inércia nas providências 

executórias que competem ao credor. Não satisfeito, o embargante 

interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo colegiado. Pois 

bem. Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os 

vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material. In verbis: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso, entendo que os 

aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que a substituição da CDA 

antes de proferida a sentença também é autorizada nos termos do artigo 

203 do CTN, porém, apenas para sanar erros formais ou materiais, não 

sendo admitida a alteração para a substituição do sujeito passivo da 

obrigação tributária. Ademais, o julgador não é obrigado a esclarecer, um 

por um, todos os questionamentos deduzidos pelas partes, nem apreciar 

cada dispositivo correspondente, bastando motivar seu entendimento de 

forma racional e suficiente. Logo, não há falar em contradição quanto aos 

dispositivos invocados. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS 

DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO 

CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de 

Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando 

constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em 

ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as 

condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a 

carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao 

simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente 

dar efeito modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, 

deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa 

pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos 

embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp874.797/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 

09/08/2016) g.n. Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se 

que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos 

usados nos autos. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida 

ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC). Nesse 

sentido é também o entendimento desta Corte: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – 

INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de 

declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. 

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, 

sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito 

encartada nos autos e já decidida”. (ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n. Como se vê, a 

matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão 

embargada, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com 

o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação 

ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos 

meios processuais adequados. Ante o exposto, rejeito os embargos 

declaratórios opostos pela municipalidade, mantendo-se inalterado o 

acórdão recorrido. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002096-84.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0002096-84.2010.8.11.0024 

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Assunto: [Estaduais] 

Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: [DES(A). 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 

DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, 

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), WESSON ALVES DE MARTINS E 

PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (EMBARGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da 

Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

REJEITOU OS EMBARGOS. E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E ERRO - NÃO 

VERIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 

1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é 

cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para 

rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. R 

E L A T Ó R I O Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado 

de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de 

Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu a apelação por 

ele anteriormente interposta, em virtude da configuração da prescrição 

intercorrente. Em suas razões recursais o embargante alega erro e 

omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi intimada acerca do 

arquivamento determinado pelo juízo de origem em 2012. Aduz que a 

intimação do Estado feita na pessoa de quem não tem poderes para 

representá-lo é inexistente. Assevera que a não intimação acerca da 

ocorrência que inaugura o prazo a que alude o rito do artigo 40 da Lei 

n.6.830/80 é causa de nulidade, sendo que, neste caso o prejuízo é 

presumido. Sustenta que a primeira oportunidade que terá para falar nos 

autos coincidirá com sua ciência acerca do evento que inaugurará o prazo 

prescricional, restando prejudicada a necessidade de demonstração de 

prejuízo. Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos 

aclaratórios para sanar os vícios apontados (pág.30 – id 28895989). Não 

há contrarrazões (certidão – pág.32 - id 29576489). É o relatório. V O T O 

R E L A T O R Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios 

opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta 

Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo no recurso de apelação cível 

por ele outrora interposto e que manteve a sentença, em virtude da 

configuração da prescrição intercorrente. Os embargos declaratórios, 

contudo, não merecem acolhimento. Com efeito, da análise dos autos 

verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 23/11/2010 

visando ao recebimento do crédito tributário decorrente da ausência de 

recolhimento de multa aplicada pelo INDEA, referente ao Auto de Infração 

n. 6205/2005. Em 01/03/2012 o Juízo de primeiro grau determinou o 

arquivamento provisório dos autos, sem baixa no cartório distribuidor, nos 

termos do provimento da CGJ/MT. Em 04/07/2012 o embargante foi 

intimado pela imprensa acerca do arquivamento, consoante Sistema 

Primus. Posteriormente, em 11/07/2012, o Assessor Jurídico do 

embargante foi intimado acerca do arquivamento provisório (pág.01 – id. 

n.8613393). Em 19/07/2012, o Gestor Judicial certificou o arquivamento 

dos autos, sem baixa, conforme determinação judicial prolatada nos autos 

(pág.01 – id 8613394) Decorridos mais de 06 (seis) anos da intimação 

sobre o arquivamento provisório (04/07/2012) a Fazenda Pública foi 

novamente intimada, mediante vista dos autos (31/10/2018) acerca da 
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ocorrência da prescrição intercorrente, tendo se manifestado somente em 

12/11/2018 (pag.01 – id. n. 8613396; pág.01 – id n.8613397; págs.01/04 – 

id 8613398). Em 08/02/2019 o Juízo de primeiro grau reconheceu a 

prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo, 

com fulcro no art. 487, II, do CPC. Não satisfeito, o embargante interpôs 

recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo colegiado, gerando o 

manejo dos presentes aclaratórios. Pois bem. Os embargos declaratórios 

são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, 

do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 

Na hipótese dos autos, contudo, a alegação de erro e omissão no acórdão 

é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das 

provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a 

decisão que lhe foi desfavorável. Ademais, não há de se considerar o 

acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do 

pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos autos que o 

mesmo foi intimado acerca do arquivamento provisório do feito em 

04/07/2012, contudo, permaneceu inerte até 12/11/2018 (pag.01 – id. n. 

8613396, págs.01/04 – id 8613398). Dessa forma, verifica-se que o feito 

permaneceu paralisado mais de 06 (seis) anos sem qualquer 

manifestação do exequente, ora embargante. Frise-se, ainda, que a 

sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente 

cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do 

embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, 

contados do último ato de impulso processual, sem qualquer 

movimentação, consumou-se a prescrição. Logo, não há que se falar em 

vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do 

pretendido pelo embargante. A propósito, Humberto Theodoro Júnior 

ensina: O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades 

introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente 

necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento 

da omissão.(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 

2002, p. 543) Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO 

DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para 

sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, 

para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser 

rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de 

rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (ED 

9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

17/05/2017) g.n. Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi 

devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que o erro e a 

omissão apontados traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da 

sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o 

caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais 

adequados. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo-se 

inalterado o acórdão combatido. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 

10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001018-13.2008.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ZEPPENFELD (APELADO)

CASA DOS ROLAMENTOS ZEPPENFELD LTDA - ME (APELADO)

HILTON ZEPPENFELD (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0001018-13.2008.8.11.0093 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [ICMS/ Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO 

Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). 

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): 

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), 

CASA DOS ROLAMENTOS ZEPPENFELD LTDA - ME - CNPJ: 

03.280.868/0001-80 (APELADO), HELIO ZEPPENFELD - CPF: 

283.485.759-87 (APELADO), HILTON ZEPPENFELD - CPF: 851.974.591-15 

(APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)] 

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ 

CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte 

decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM 

CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – 

CONSTATAÇÃO - ARTIGO 267, III, DO CPC/73 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico, firmado em sede de recursos repetitivos, sobre a 

possibilidade de extinção da ação por inércia do exequente quando, 

devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo 

andamento do feito executivo, configurando o abandono da causa. 2. 

Tendo o autor, regularmente intimado para se manifestar nos autos, 

permanecido inerte por mais de três anos, sem qualquer manifestação 

e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, nos termos do 

artigo 267, III, do CPC/1973. R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de 

apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença 

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos 

autos da Ação de Execução Fiscal n. 1018-13.2008.811.0093 (código 

48121), proposta contra Casa dos Rolamentos Zeppenfeld Ltda - ME, 

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

267, III, do CPC/73. Em suas razões recursais, o apelante alega que a 

sentença merece ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a 

sua inércia na hipótese e, muito menos, o seu desinteresse no 

prosseguimento da causa. Aduz que não houve abandono da causa, haja 

vista a ausência de intimação prévia, prescrita no §1º do art. 267 do 

Código de Processo Civil/73. Assevera que não se pode tratar o ente 

público como um particular e, ao indício de mera falha processual, extinguir 

o processo, visto que o direito que objetiva é indisponível. Sustenta que os 

autos deveriam, quando muito, ser remetidos ao arquivo, em cumprimento 

ao disposto no §2º do art. 40 da Lei nº. 6.830/80 e jamais ter sido 

decretada a sua extinção sem resolução de mérito. Pautado nesses 

argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença 

(págs.01/08 – id. 24305478, págs.01/05 – id. 24305479). Sem 

contrarrazões (pág.01 – id 24305482). Não há parecer da ilustrada 

Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do 

Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O R E L A T O R Conforme 

relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de 

Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de 

execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 267, III, do CPC. Da análise dos autos tem-se que não 

merecem acolhimento as alegações do recorrente. Ocorre que a Fazenda 

Pública ajuizou execução fiscal em 30/10/2008 visando receber dívida por 

falta de recolhimento de ICMS e que resultou na Certidão de Dívida Ativa 

nº. 20082717, com vencimento em 06/10/2003; 06/11/2003 e 06/12/2003, 

no montante de R$1.249,48 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos) (págs.01/02 – id24303452). O despacho de 

citação foi proferido em 11/11/2008, contudo, a citação do executado, por 

oficial de justiça, restou infrutífera (págs.01/02 – id. 24303453, 

pág.01-id.24303455). Em 16/01/2009 o apelante foi intimado para se 

manifestar nos autos e requereu, em 03/02/2009, a citação do executado 

por edital, o que foi deferido pelo juízo a quo (pág.02 – id.24303456, 

págs.01/02 – id. 24303458). Na sequência, foi expedido o edital de citação 

do executado e publicado no DJe nº. 8161, de 21/08/2009 (pág.01 –id. 

24303460, pág.01 –id. 24303461). Entre os anos de 2009 até 2014 o 

apelante tentou, por diversas vezes, localizar bens do apelado, contudo, 

não obteve êxito (pags.01/03 –id. 24303465, pág.01 –id. 24304019). Ato 

contínuo, em 11/04/2014, o processo foi impulsionado pela gestora 

judiciária para intimar o apelante para manifestar-se no prazo legal (pág.01 

- id 24304019). Posteriormente, o apelante foi intimado para manifestar-se 

no prazo legal, fez carga dos autos em 30/03/2015, segundo o Sistema 

Primus, porém, nada requereu ao devolver o processo (14/04/2015) 

(pág.02 – id.24304021) Em 25/11/2015 foi certificado o transcurso do 

prazo para o apelante manifestar-se, apesar de intimado com a remessa 

dos autos (pág.01-id.24305471). Diante disso, em 18/01/2016 sobreveio 

sentença fundamentada na desídia do apelante e julgando extinto o feito, 
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sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, III, do Código de 

Processo Civil/73. Pois bem. Analisando detidamente os autos, conclui-se 

que o apelo não merece provimento na medida em que acarreta a extinção 

do processo o seu abandono por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, 

sem a promoção dos atos e diligências que competem ao autor. 

Verifica-se da narrativa dos fatos, outrossim, que foram cumpridos pelo 

Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para a extinção do processo, 

previstos no artigo 267, III, do CPC/73, uma vez que a Fazenda Pública se 

quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito 

da continuidade do feito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo 

fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os 

atos e diligências que lhe compete, in verbis: “ PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções 

não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento 

sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex 

officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de 

Processo Civil. [.....] (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n. No 

mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público 

e Coletivo: APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA 

— CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por 

abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar 

prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no 

artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não 

provido.” (Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, 

Publicado no DJE 04/07/2017) g.n. Assim sendo, tendo sido observados 

os requisitos da lei processual civil para a extinção do feito, correta a 

decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de 

mérito. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, 

mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. É como voto. Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002160-43.2009.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.F. LEOCADIO - ME (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0002160-43.2009.8.11.0020 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [ISS/ Imposto sobre Serviços] 

Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: [DES(A). 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 

DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, 

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 

03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 

329.020.771-49 (ADVOGADO), L.F. LEOCADIO - ME (APELADO)] A C Ó R 

D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA 

COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. E M E N T A 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE 

IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO 

LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública e 

poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, 

materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 

(cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe. 2. 

Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas 

inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ. R E L A T Ó R I 

O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto 

Araguaia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal 

nº 2160- 43.2009.811.0020 (código 27863), movida em desfavor de L. F. 

Leocadio - ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. Em 

suas razões recursais, o apelante alega que, no caso em comento, não 

houve inércia processual de sua parte, mas morosidade do Judiciário na 

citação do executado. Aduz que a prescrição intercorrente é extinção da 

pretensão em face da inércia do titular em promover o seu andamento, 

após a propositura da ação, o que no caso concreto não ocorreu. 

Sustenta que deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez 

que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, 

não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Pautado nesses 

argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a 

sentença (págs.01/04 – id.23439029) Não há contrarrazões. Não há 

parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao 

teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O 

R E L A T O R Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível 

interposto pelo Município de Alta Araguaia visando à reforma da sentença 

que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente 

e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

924, V, do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento. 

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e 

os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de 

fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a 

admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal. No caso em análise, 

observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 

29/09/2009 visando ao recebimento do crédito tributário (ISSQN) oriundo 

das Certidões de Dívida Ativa nº 3133/2005, 3134/2005 e 3135/2005, no 

montante de R$602,36 (seiscentos e dois reais e trinta e seis) (pág.14-id 

23439998; págs.01/06 – id 23439009). O despacho citatório foi proferido 

em 15/10/2009, porém, o executado, ora apelado, devidamente citado por 

oficial de justiça em 03/02/2010, deixou transcorrer o prazo legal sem 

nomear bens à penhora e/ou pagar a dívida (pág.01 – id 23439010 e 

págs.01/03- id.23439013). Ato contínuo, o apelante, devidamente intimado 

(24/02/2010) para manifestar-se, requereu, em 11/03/2010, suspensão do 

processo por 30(trinta) dias, pleito deferido pelo Juízo de primeiro grau 

(pág.01- id.23439014; pág.01- id. 23439015; pág.01- id. 23439016). Em 

18/10/2010, a Gestora Judicial certificou que transcorreu o prazo da 

suspensão dos autos e, em 16/12/2010, o apelante tomou ciência, mas se 

manteve inerte (págs.01/03- id. 23439018). Em 06/05/2011 e 27/10/2011 o 

apelante foi novamente intimado para manifestar-se nos autos, porém, 

mais uma vez manteve-se inerte (págs.01/03- id. 23439019). 

Posteriormente, em 30/07/2012, o processo foi remetido ao arquivo 

provisória, sem baixa na distribuição (Provimento n.05/2012/CGJ), tendo 

sido intimado o apelante (24/10/2012) acerca deste ato (pág.01- id. 

23439020). Em correição (12/04/2013), o processo foi arquivado, “assim 

permanecendo até que sobrevenha situação justificadora do 

desarquivamento”. (pág. 01- id. 23439022). Em 14/09/2018 o juízo de 

primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública para se 

manifestar acerca de eventual ocorrência da prescrição do crédito 

tributário em relação à parte apelada, no prazo de 30 (trinta) dias 

(pág.01-id. 23439023). Em 05/10/2018 o apelante veio aos autos e 

requereu a penhora online do crédito, contudo, não se manifestou acerca 

da ocorrência da prescrição (pág.01- id.23439026). Ato contínuo, em 

25/10/2018, sobreveio sentença de extinção com resolução de mérito, 

reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que 

embasa a execução fiscal (págs.01/06 – id 23439028). Pois bem. Nos 

termos do artigo 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva”, prazo esse que pode ser interrompido pelo despacho do juiz 

que ordenar a citação na execução fiscal, pelo protesto judicial, qualquer 

ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este. 

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação 
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enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 

174 do CTN como causa de interrupção da prescrição, litteris: Art. 174. “A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) (.....)” In 

casu, como visto, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho 

citatório proferido em 15/10/2009, o qual retroage à data propositura da 

ação, ocorrida em 29/09/2009, nos termos do citado artigo 174 do CTN. 

Ocorre que entre a data da propositura da ação e a data da sentença 

(25/10/2018), decorreram mais de 07 (sete) anos sem que o apelante 

localizasse bens passíveis de penhora, bem como promovesse as 

diligências necessárias, deixando o processo paralisado. Outrossim, a 

sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente 

cumprida pelo Juízo de primeiro grau. Logo, com a inércia do apelante e o 

decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último 

ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos 

autos, consumou-se a prescrição intercorrente. Nesse contexto, 

esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao 

parágrafo 4º do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de 

findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não 

encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o 

enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe: "Em execução fiscal, 

não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, 

findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente." 

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em 

inúmeros precedentes (inclusive no REsp 1340553/RS, julgado no regime 

de recursos repetitivos), cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório 

dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o 

exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 

anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. [...]. (STJ, Segunda 

Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 

julgado em 20 de setembro de 2016) g.n. Também, nesse sentido, esta 

Colenda Câmara já decidiu: APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS — 

MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 

PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO. Obedecido ao marco inicial do 

verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior 

Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e 

verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição 

intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n. Portanto, 

decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante 

praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que 

reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto. Por fim, não 

convence o argumento do apelante de que a demora na citação por 

motivos inerentes aos mecanismos da Justiça obsta o acolhimento da 

arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do 

Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução. Ao 

revés, a demora na citação válida do executado deu-se por culpa do 

próprio exequente. Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a 

sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder 

Judiciário, o que não ocorreu na espécie. Em caso análogo, esta Colenda 

Câmara já se pronunciou da seguinte forma: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS 

ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO 

EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI 

COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO 

ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO 

DESPROVIDO. (......) Não demonstrado que a prescrição do crédito foi 

motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 

106 do c. STJ.(Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) g.n. Assim, 

impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição dos 

créditos e a extinção da execução na espécie. Ante o exposto, nego 

provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença 

combatida. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001517-46.2008.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA 

(APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT13174-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRACINHA BRITO DE MOURA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0001517-46.2008.8.11.0012 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [IPTU/ Imposto Predial e 

Territorial Urbano] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma 

Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS 

DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): 

[PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 

15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 

004.696.341-38 (ADVOGADO), INGRACINHA BRITO DE MOURA - CPF: 

034.818.321-68 (APELADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos 

os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a 

Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU 

O RECURSO. E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO 

FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – DESÍDIA DA FAZENDA 

PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Resta configurada a desídia da Fazenda 

Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação por 

mais de cinco anos. 2 - Desnecessária a prévia intimação pessoal da 

exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente 

arquivamento, nos moldes da Súmula 314/STJ. 3 - O ato de suspensão e 

de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e 

automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de 

prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser 

praticado pelo escrivão judicial. R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de 

apelação cível interposto pela Procuradoria-Geral do Município de Nova 

Xavantina contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação de 

Execução Fiscal nº 1517-46.2008.8.11.0012 (Código 27102), movida em 

desfavor de Ingracinha Brito de Moura, julgou extinto o processo, 

reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, 

§4º, da Lei Execução Fiscal c/c art. 924, V, do CPC. Em suas razões o 

apelante alega que o prazo prescricional da ação executiva fora 

interrompido por diversas vezes, inexistindo a ocorrência da prescrição 

intercorrente. Aduz que no período em que a ação executiva fora 

arquivada provisoriamente (2008-2014), conforme despacho de fls. 01 do 

id 25252505, não corre prazo de prescrição. Verbera que a falha na 

intimação pessoal interrompe de plano a prescrição intercorrente, 

consoante entendimento jurisprudencial. Sustenta que não houve inércia, 

uma vez que diligenciou por diversas vezes nos autos. Pautado nesses 

argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a 

sentença (págs.01/10-id. n. 25255988, págs.01/03-id. n. 25255989). Não 

há contrarrazões (certidão – pág.01- id.n. 25255992). Não há parecer da 

ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 

189 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O R E L A T O R 

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo 

Procuradoria-Geral do Município de Nova Xavantina visando à reforma da 

sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo, 

reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, na forma do art.40, 

§4º, da Lei Execução Fiscal c/c art. 924, V, do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

recurso de apelação não merece provimento. De início, ressalto que no 

recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos 

(tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos 

(cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou 

impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a 
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apreciação da pretensão recursal. Dito isso, no caso em análise 

observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 

21/05/2008 visando ao recebimento do crédito tributário (IPTU) oriundo das 

Certidões de Dívida Ativa nº 7005, 7006, 6519, 6520, 8766, 8767, 4260, 

4273, 4533, 4060, 4072, 4313, 2694, 2698, 2898, 3090, 3098, 3325, 2695, 

2538, 2542 e 2785, no montante de R$ 741,45 (setecentos e quarenta e 

um reais e quarenta e cinco centavos) (págs.01/09 – id. n. 25253491, 

págs.01/09-id.n. 25253492, págs.01/04-id.n. 25253493). O despacho 

citatório foi proferido em 20/06/2008, porém, a tentativa de citação restou 

infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça em 22/07/2008 (pág.01 – 

id.n. 25253496, págs.01/03-id.n. 25253497). Devidamente intimado, o 

apelante requereu citação por edital do apelado, pleito deferido pelo juízo 

de origem (pág.01-id.n. 25252500, pág.01- id.n. 25252501) Após a 

expedição do edital de citação do apelado (pág.01-id.n. 25252502), o 

apelante requereu, 13/10/2008, a suspensão do processo por 90 

(noventa) dias (pág.01-id.n. 25252503). A gestora judiciária certificou que 

transcorreu o prazo para o apelado pagar a dívida ou nomear bens à 

penhora (pág.01-id.n.25252504). Em 19/11/2008, o juízo de origem 

suspendeu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, 

determinando que os autos fossem encaminhados ao arquivo, 

provisoriamente, sem baixa na distribuição, aguardando a iniciativa do 

apelante, nos termos do subitem 6.7.22, da seção 6, da CNGCJ 

(pág.01-id.n. 25252505). Em 06/02/2014 o juízo de origem declarou extinta, 

em parte, a execução fiscal, com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c 

art. 219, §5°, do CPC (págs.01/04-id.n. 25254494). Em 11/08/2014, 

22/04/2015 e 14/12/2015 o apelante requereu várias suspensões dos 

autos, as quais foram deferidas pelo juízo (pág.01-id.n. 25254495, 

pág.01-id.n. 25254496, pág.01-id.n. 25254499, pág.01-id.n. 25254950, 

pág.01-id.n. 25254951, pág.01-id.n. 25254952) Em 21/02/2018 o apelante 

requereu penhora online na conta e aplicações financeiras do apelado, 

porém, o juízo, antes de apreciar o pedido, determinou a sua intimação 

para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente ocorrida no 

feito (págs.01/02-id.n. 25254953, pág.01-id.n. 25254956). Posteriormente, 

em 15/10/2018, o apelante manifestou afirmando não ter ocorrido a 

prescrição intercorrente, sob o argumento de que o lapso prescricional 

fora interrompido por diversas vezes (págs.01/10-id n. 25254957). 

Sobreveio, então, a sentença de extinção em 12/11/2018 reconhecendo a 

prescrição intercorrente do crédito executado embasador da execução 

fiscal (págs.01/02 – id. n. 25254959). Pois bem. É sabido que as 

disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.º 6.830/80 devem ser 

interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN. 

Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução 

fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da 

prescrição intercorrente. Em regra, para a declaração da prescrição 

intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de 

cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do 

processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o 

recebimento do crédito. Em observância ao parágrafo 4º do art. 60 da Lei 

de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição 

intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de 

suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou 

localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que 

assim dispõe: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente." A propósito o Superior Tribunal de 

Justiça decidiu recentemente, no REsp nº. 1340553/RS, acerca da 

prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [.....] 2. 

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou 

não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o 

que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....) 3.[......] No 

primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou 

ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, 

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, 

caput, da LEF. (.....) O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda 

Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o 

suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. [.....] 5. Recurso especial não 

provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, 

DJe 16/10/2018)g.n. Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no 

caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos e apesar da 

citação válida do apelado, não houve pagamento do débito, muito menos 

efetiva penhora de bens. Note-se, ademais, que entre a ciência do 

apelante acerca da não localização de bens do apelado (13/10/2008) até o 

dia 15/10/2018, quando se manifestou acerca de eventual prescrição 

intercorrente do feito, transcorreram mais de 10 (dez) anos, configurando, 

dessa forma, a prescrição intercorrente. Sendo assim, tenho por acertada 

a sentença, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição. 

Quanto à alegação da Fazenda Pública de que não fora intimada quanto à 

suspensão do processo, firmo o entendido no sentido de que, não 

obstante o § 1º do art. 40 da LEF anteveja a intimação da exequente, uma 

vez suspensa a execução, dispensa-se a intimação quando há pedido do 

próprio exequente, como no caso dos autos. Nesse sentido: "APELAÇÃO 

— EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO 

SUPERIOR A CINCO ANOS — MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO. 

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência 

Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior 

a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a 

prescrição intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n. 

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o 

exequente praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a 

decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie. Ante o 

exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a 

sentença combatida. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000800-83.2013.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BORIS SACAROV SOFTOV (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0000800-83.2013.8.11.0036 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Prescrição, Multas e demais 

Sanções] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: 

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, 

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [ESTADO DE 

MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BORIS 

SACAROV SOFTOV - CPF: 035.596.211-00 (APELADO)] A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA 

COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM 

CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – 

CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico, firmado em sede de recursos repetitivos, sobre a 

possibilidade de extinção da ação por inércia do exequente quando, 

devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo 

andamento do feito executivo, configurando o abandono da causa. 2. 

Tendo o autor, regularmente intimado para se manifestar nos autos, 

permanecido inerte por mais de 11 (onze) meses, sem qualquer 

manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC. R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso 

de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença 

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos 

autos da Ação de Execução Fiscal n. 800- 83.2013.811.0036 (código 

32227), proposta em desfavor de Boris Sacarov Softov, julgou extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Em 

suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem 
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incorreu em error in procedendo ao julgar extinta a execução fiscal, sem 

observar o disposto no §1º do art. 485 do CPC. Aduz que para ser extinto 

o processo por abandono há necessidade de intimação pessoal para 

suprir a falta, no prazo de legal, conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça. Assevera que a extinção do processo não pode ser 

decretada de ofício pelo magistrado, uma vez que depende, para sua 

adequada formalização, de pedido expresso da parte contrária, o que não 

ocorreu na hipótese. Sustenta que não houve desinteresse da Fazenda 

Pública em dar andamento ao feito, por não efetuar o pagamento da 

diligência a ser realizada pelo oficial de justiça. Pautado nesses 

argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença 

(págs.01/06 – id. 23839983, págs.01/05- id. 23839984). Sem 

contrarrazões (pág.01-id. 23839988). Não há parecer da ilustrada 

Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do 

Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O R E L A T O R Conforme 

relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de 

Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de 

execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do CPC. Do exame dos autos, é possível verificar 

que o feito tramitou da seguinte forma: A Fazenda Pública ajuizou 

execução fiscal em 18/08/2013 visando receber dívida oriunda da Certidão 

de Dívida Ativa nº 20133226, no montante de R$81.177,66 (oitenta e um 

mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) (pág.01- id. 

23839955, págs.01/03– id. 23839957). O despacho de citação foi 

proferido em 02/09/2013 e, citado o apelado, este não realizou o 

pagamento do débito e não nomeou bens à penhora (págs.01/02-id. 

23839958, pág.01 –id. 23839961). Em 19/03/2014, o apelante, ao ser 

intimado para manifestar, requereu penhora on-line pelo Sistema 

BacenJud, tendo sido deferido pelo Juízo de origem. O bloqueio pelo 

Sistema BacenJud, contudo, restou infrutífero (págs.01/02- id. 23839962, 

págs.01/02 –id. 23839963, págs.01/02-id.23839965, págs.01/03-id. 

23839966). Em 26/09/2014, por meio do Ofício n.2235/2014, o processo foi 

encaminhado ao apelante para se manifestar, ocasião em que este 

requereu o bloqueio de veículo do executado pelo Denatran, por meio do 

Sistema Renajud. O pedido foi deferido pelo Juízo de origem, tendo sido 

realizado a restrição do veículo do apelado (pág.01-id. 23839967, 

pág.01-id. 23839968, págs.01/02-id. 23839969, pág.01-id. 23839970). Em 

22/09/2014, por meio do Ofício nº.2140/2014, o processo foi encaminhado 

ao apelante para manifestar, tendo o mesmo requerido a expedição de 

mandado de penhora e avaliação do bem com restrição no Denatran. O 

pedido foi deferido e, tendo sido intimado para fornecer os meios 

necessários para o cumprimento do mandado, o apelante requereu 

remessa dos autos (05/03/2016)(págs.01/02-id. 23839971, pág.01-id. 

23839972, págs.01/02-id. 23839973, pág.01 – id. 23839974, pág.01 –id. 

23839977, pág.01- id. 23839977, págs.01/03- id. 23839978). Ato contínuo, 

em 28/06/2016, por meio do Ofício nº. 1889/2016, o processo foi 

encaminhado para que o apelante se manifestasse, contudo, este se 

manteve inerte, conforme certidão da gestora judicial (07/12/2016) 

(págs.01/02- id. 23839979, pág.01- id.23839980) Em 04/02/2017 foi 

determinado que, após as atividades correicionais, os autos fossem 

conclusos, em virtude de necessitar de análise detalhada (pág.01- id. 

23839981). Em 22/05/2017, sobreveio sentença que julgou extinto o feito, 

sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil (págs.01/02- id. 23839982). Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento na 

medida em que acarreta a extinção do processo o seu abandono por mais 

de 11 (onze) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências 

que competem ao autor. Nesse contexto, certidão subscrita pela gestora 

judicial informa que embora os autos tenham sido encaminhados ao 

apelante em 22/09/2014, 26/09/2014 e 28/06/2016, não houve qualquer 

manifestação do mesmo (pág.01- id.23839980) Verifica-se da narrativa 

dos fatos, outrossim, que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os 

requisitos para a extinção do processo, previstos no art. 485, III, do CPC, 

uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos 

meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito. A 

propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, 

ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe 

compete, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE 

CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE 

SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a 

jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de 

extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo 

ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de 

requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, 

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução 

Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do 

§ 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em 

questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez 

ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não 

conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)g.n. No mesmo 

sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e 

Coletivo: APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA 

— CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por 

abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar 

prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no 

artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não 

provido.” (Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, 

Publicado no DJE 04/07/2017) g.n. Assim sendo, tendo sido observados 

os requisitos da lei processual civil para a extinção do feito, correta a 

decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de 

mérito. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, 

mantendo-se incólume a sentença recorrida. É como voto. Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000033-10.1997.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANE BERGOLI GREGORIO (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0000033-10.1997.8.11.0035 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [ICMS/ Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO 

Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ 

CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] 

Parte(s): [ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 

(APELANTE), IVANE BERGOLI GREGORIO - CPF: 458.497.571-04 

(APELADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO 

RECURSO. E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC- 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacífico, firmado em sede de recursos 

repetitivos, sobre a possibilidade de extinção da ação por inércia do 

exequente quando, devidamente intimado, deixa de promover os atos para 

o efetivo andamento do feito executivo, configurando o abandono da 

causa. 2. Tendo o autor, regularmente intimado para se manifestar nos 

autos, permanecido inerte por mais de três anos, sem qualquer 

manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC. R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso 

de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença 

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos 

autos da Ação de Execução Fiscal n.33-10.1997.8.11.0035 (código 2481) 

proposta em desfavor de Ivane Bergoli Gregório, julgou extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Em 

suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não pode ser 

presumido o abandono da ação pela simples ausência de manifestação em 

uma única oportunidade. Aduz que durante todo o processo de execução 

fiscal mostrou-se presente, sem agir com desídia ou desinteresse em face 

dos atos praticados pela Fazenda Pública. Sustenta que para ser extinto o 

processo por abandono há necessidade de intimação pessoal para suprir 

a falta, no prazo de legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
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Justiça. Argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao 

determinar a imediata extinção do feito, sem observar o art. 485, §1º, do 

CPC, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida. Pautado 

nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a 

sentença (págs.01/07 – id. 23952463). Sem contrarrazões. Não há 

parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao 

teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O 

R E L A T O R Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível 

interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença 

que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Do exame dos 

autos, é possível verificar que o feito tramitou da seguinte forma: A 

Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 08/10/1997 visando receber 

dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa nº.001505/97, no montante de 

R$7.719,37 (sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta e sete 

centavos) (pág.01– id. 23950983). O despacho de citação foi proferido em 

08/10/1997, tendo sido citada a apelada, porém, não foi realizada a 

penhora e o depósito em razão do pedido de suspensão do processo, 

feito pelo credor-apelante (pág.02-id. 23950965 e pág.01-id.23950986). 

Em 20/11/1997 foi deferido o pedido de parcelamento apresentado pela 

apelada, razão pela qual o apelante requereu a suspensão do feito 

(12/01/1998) (pág.01- id. 23950989, pág.02 – id. 23950992). Ato contínuo, 

em 25/05/1999, o apelante foi intimado para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, suspenso desde 12/01/1998 (págs.01/02- id. 

23950998). Em 27/07/1999 o apelante requereu o prosseguimento do feito 

em virtude do descumprimento do parcelamento do débito pela executada 

(pág.01 – id.23951486) Entre os anos de 2002 até 2010 o apelante 

diligenciou-se para receber o débito da apelada, contudo, não obteve êxito 

(pág.01 –id. 23951493, págs.01/02- id. 23951525, pág.01 – id. 23951966). 

Em 17/06/2011, 21/06/2011 e 29/08/2011 o apelante requereu várias 

vezes a suspensão do feito na tentativa frustrada de localizar bens da 

apelada (pág.01 – id. 23951966, pág.01 –id. 23951968, pág.01 – id. 

23951971) Posteriormente, a gestora judicial certificou que transcorreu o 

prazo do apelante, bem como, impulsionou os autos (16/07/2012) (pág.01 

–id. 23951973). Em 01/02/2013 o apelante foi intimado para manifestar-se 

nos autos, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Ato contínuo, 

requereu nova suspensão do feito, o qual foi deferido pelo prazo de 01 

(um) ano (pág.01-id. 23951974, págs.01/02 – id. 23951977, pág.01 –id. 

23951979). Entre os anos de 2014 até 2017 o apelante tentou receber o 

débito da apelada, contudo, não obteve êxito, bem como, requereu nova 

suspensão do processo (pág.01 – id.23951998, pág.01- id.23952456). Em 

seguida, o apelante foi intimado através da remessa dos autos 

(18/04/2017), contudo, certidão da gestora judicial, de 22/08/2017, informa 

que decorreu o prazo sem qualquer manifestação do exequente no feito 

(pág.01 – id. 23952458, pág.01 – id. 23952459). Em 27/05/2019 sobreveio 

sentença extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento, na 

medida em que acarreta a extinção do processo o seu abandono por mais 

de 02 (dois) anos consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências 

que competem ao autor. Verifica-se da narrativa dos autos, outrossim, 

que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos para a 

extinção do processo, previstos no art. 485, III, do CPC, uma vez que a 

Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se 

manifestar a respeito da continuidade do feito. Ademais, observa-se que 

ação se prolonga por mais de 23 (vinte e três) anos sem que o apelante 

tenha conseguido localizar bens da apelada para quitar o débito inscrito na 

dívida ativa. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, 

por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e 

diligências que lhe compete, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA 

PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não 

embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a 

possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por 

abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de 

Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve 

ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 

Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 

16/11/2018)g.n. No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda 

Câmara de Direito Público e Coletivo: APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — 

ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — 

REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a 

extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, 

que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se 

manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de 

Processo Civil derrogado. Recurso não provido.” (Ap 47392/2017, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n. 

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil 

para extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o 

processo sem resolução de mérito na espécie. Ante o exposto, nego 

provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença 

recorrida. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001582-94.2008.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS PEREIRA BARROS (APELADO)

RUBENS P. BARROS - ME (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0001582-94.2008.8.11.0059 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [ICMS/ Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO 

Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ 

CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] 

Parte(s): [ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 

(APELANTE), RUBENS P. BARROS - ME - CNPJ: 03.860.085/0001-76 

(APELADO), RUBENS PEREIRA BARROS - CPF: 604.583.051-20 

(APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 

(APELANTE)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E M E N T A 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – 

PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a 

configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a 

aferição do decurso do lapso quinquenal. Deve ficar caracterizada, 

também, a inércia da Fazenda Pública. R E L A T Ó R I O Trata-se recurso 

de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do 

Norte que, nos autos da Ação de Execução Fiscal 

nº.1582-94.2008.811.0059 (Código 13110), proposta em desfavor de 

Rubens P. Barros - ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou 

extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.156, V, do 

CTN. Em suas razões recursais o apelante alega que a efetiva constrição 

patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, consoante REsp n.1.340.553/RS. Aduz que 

houve pedido e deferimento de levantamento do valor bloqueado, fato 

incompatível com a suscitada suspensão processual aventada pelo juízo 

de origem. Assevera que não se configurou o termo inicial do prazo 

prescricional, pois, segundo entendimento consolidado do STJ, a 

suspensão se inicia quando da intimação da Fazenda Pública acerca da 

não localização de bens, jamais da localização de escassos bens. 

Verbera que o caderno processual aponta inúmeras falhas na prestação 

jurisdicional imputáveis ao Poder Judiciário, visto que se omitiu, sem 

qualquer razoabilidade, no dever de apreciar os pedidos fazendários ou 

até mesmo cumprir as ordens judiciais proferidas. Por fim, requer o 

provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a 

prescrição intercorrente decretada (págs.01/06 – id n. 24476468, 

págs.01/02-id.n. 24476485). Sem contrarrazões. Não há parecer da 

ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 
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189 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O R E L A T O R 

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo 

Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara 

da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos de ação de 

execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o 

processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.156, V, do CTN. De 

início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e 

intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato 

extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a 

admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal. Dito isso, extrai-se 

dos autos que Fazenda Pública ajuizou ação de execução em desfavor da 

empresa-apelada em 22/10/2008, objetivando a cobrança de crédito 

tributário de ICMS Garantido Normal, cujo valor à época perfazia a monta 

de R$ 6.484,35 (seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e 

cinco centavos), conforme se verifica da CDA nº.20081701 (págs.01/02 – 

id n. 24475991). O despacho citatório foi proferido em 11/11/2008 

(págs.01/02 – id n. 24475996), tendo sido citada a apelada em 03/02/2009, 

que, no entanto, deixou transcorrer “in lbis” o prazo para pagamento do 

débito existente (pág.01- id. n. 24475998 e pág.01- id.n. 24475999). 

Devidamente intimado, o apelante requereu penhora online, via BacenJud, 

nas contas ou aplicações da apelada e seu titular, pleito deferido pelo juízo 

de origem (10/02/2011) (págs.01/02-id.n. 24475025, pág.01 – id. n. 

24475028). Em 17/02/2012 o apelante requereu a transferência do valor 

bloqueado na conta da apelada, bem como fosse encaminhado novo ofício 

para o BacenJud visando à penhora sobre dinheiro encontrado nas suas 

contas e aplicações financeiras, bem como de seu sócio (págs.01/02- 

id.n. 24475037), Em 02/02/2017 o apelante requereu a remessa de ofício à 

Delegacia da Receita Federal requisitando cópia da última declaração de 

imposto de renda apresentada pela apelada, pleito deferido pelo juízo de 

origem (pág.01-id.n. 24476461, págs.01/02- id. n. 24476462). Ato 

contínuo, em 09/07/2008, o apelante requereu a realização de nova 

constrição, pelo Sistema BacenJud, em nome dos responsáveis elencadas 

na certidão de dívida ativa, no limite do valor do débito executado, bem 

como a constrição de eventuais veículos de propriedade dos devedores 

pelo Sistema Renajud (pág.01-id.n. 24476464). Sem analisar o pleito, o 

Magistrado de primeiro grau proferiu sentença em 09/04/2019, declarando 

prescrito o processo e o extinguindo (págs.01/02 – id n.23672458). Pois 

bem. Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito 

tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não 

mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por 

parte do sujeito passivo. Em relação à prescrição, o entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da 

LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos 

da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com 

base no art. 174 do CTN. Dessa forma, o prazo prescricional para a 

cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua 

constituição definitiva (01/11/2004), a teor do artigo 174 do CTN, podendo 

ser interrompido com o despacho de citação (11/11/2008), depois da 

vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005. Nesse 

sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À 

DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS 

EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a 

redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a 

citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso 

referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho 

que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do 

despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. 

Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 9/10/12. 2. Em recurso especial representativo da 

controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, iniciado o prazo 

prescricional com a constituição do crédito tributário, a interrupção da 

prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, 

ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela 

Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, 

conforme determina o art. 219, § 1º, do CPC (REsp 1.120.295/SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...). (STJ, AgRg nos 

EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 

10/04/2013, DJe 15/04/2013). g.n Já para a ocorrência da prescrição 

intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do 

prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 

(um) ano do arquivamento dos autos. Não se configura, portanto, o 

instituto, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e 

necessárias à execução do feito. Esse é o entendimento pacífico do 

Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: A configuração da 

prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do 

lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também 

deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se 

verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido 

a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor. A 

Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em 

questão, entendendo que “a perda da pretensão executiva tributária pelo 

decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se 

verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do 

aparelho judiciário” (REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela 

sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 

826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). 

(......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no 

REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). 

g.n In casu, diferentemente do que consignado pelo Juízo de primeiro grau, 

não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que, durante o 

transcurso processual, não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) 

anos nem houve a intimação prévia da Fazenda Pública, não tendo o juízo 

a quo observado a norma contida no §4º do artigo 40 da Lei n. 6830/80, 

que determina a intimação daquele ente, antes do reconhecimento da 

prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de 

interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Assim, mesmo que 

possível a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, 

conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, deve haver a 

manifestação prévia da Fazenda Pública. Art. 40 - O Juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4º Se da decisão que 

ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004). A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: [...] 1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, há 

prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido 

o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais 

de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da 

exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, 

desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do 

art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004. [...]. 

(STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). g.n. De igual 

forma, tem se posicionado este Colendo Tribunal: APELAÇÃO — 

EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO 

OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA. É 

pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a 

configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas 

a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes também, deve ficar 

caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido. (Ap 

44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 

25/01/2018).g.n. Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição 

intercorrente faz-se necessária a prévia audiência da Fazenda Pública 

para permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas 

do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, ainda não foi 

atendida. Repita-se, o Juízo de primeiro grau proferiu o ato sentencial 

impugnado sem determinar a prévia intimação da parte recorrente. 

Dessarte, evidente o equívoco do Julgador monocrático porque, nos 

termos do §4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda 

Pública é condição sine qua non para reconhecimento da prescrição. 

Verifico, ainda, que está demonstrado nos autos que a Fazenda Pública 

sempre foi diligente, de forma que a execução jamais ficou paralisada por 

período superior a cinco (5) a fim de se configurar a prescrição 

intercorrente. Ante exposto, dou provimento ao presente recurso, a fim de 

reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação de 

execução fiscal. É como voto Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 0002209-25.2011.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOELY PACIENTE LUZ OAB - MT3972 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0002209-25.2011.8.11.0017 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [ICMS/ Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO 

Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ 

CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] 

Parte(s): [ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 

(APELANTE), EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 

02.556.926/0001-93 (APELADO), NOELY PACIENTE LUZ - CPF: 

327.031.801-44 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU 

O RECURSO. E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL 

–EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO 

INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito 

relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do 

ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da 

declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último. R E L A T Ó R I O 

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato 

Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de 

Execução Fiscal n. 2209-25.2011.811.0017 (código 33486), manejada em 

desfavor de Edivaldo Nunes de Siqueira – ME, acolheu a exceção de 

pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, III, do CPC. Em suas razões recursais o apelante alega 

a não ocorrência do prazo decadencial e quinquenal, uma vez que os 

fatos geradores ocorridos em 2006 teriam como termo inicial a constituição 

definitiva do crédito tributário, em 25/03/2011. Aduz que o prazo 

prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito 

tributário (art.174, caput, CTN), que não se verifica com o lançamento, 

muito menos com o fato gerador, mas do momento em que não cabe mais 

discussão acerca do processo administrativo tributário. Verbera que 

durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a 

constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional. 

Sustenta que o despacho citatório interrompeu a prescrição, ex vi do 

art.174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC nº 

118/2005. Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do 

recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/07-id. 23520974, 

págs.01/02-id. 23520975) Contrarrazões pelo desprovimento do apelo 

(págs.01/05- id.23520977). Não há parecer da ilustrada 

Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do 

Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O R E L A T O R Conforme 

relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de 

Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos de execução 

fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. O recurso, no 

entanto, não merece provimento. Ocorre que, examinando-se os autos, 

verifica-se que a Fazenda Pública, em 27/10/2011, ajuizou ação executiva 

por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS 

referente ao período de 01/2006, vencido em 10/02/2006, inscrito em 

dívida ativa e oriundo da CDA nº 20112694, no montante de R$14.595,20 

(quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) 

(pág.01– id. 23519960, págs.01/03 - id.23519962). O despacho citatório 

foi proferido em 30/11/2011 e citado o apelado em 06/02/2012, por oficial 

se justiça. Não obstante, o mesmo não realizou o pagamento do débito e 

nem ofereceu bens à penhora (pág.01-id. 23519963, págs.01/02-id. 

23519965). Após, entre os anos de 2015 a 2017 o apelante tentou 

localizar bens do devedor para satisfazer o débito, todavia, não obteve 

êxito (págs.01/02 – id. 23520456, págs.01/02-id. 23520964). Em 

18/09/2017 o apelado apresentou exceção de pré-executividade visando 

à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art.173, I, 

do CTN (págs.01/05-id. 23520966, págs.01/03-id. 23520967) 

Posteriormente, o apelante apresentou defesa à exceção de 

pré-executividade, a qual foi acolhida pelo Juízo de origem que, por 

consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, III, do CPC (págs.01/04- id. 23520970, págs.01/09- id. 

23520973). Pois bem. É cediço que o prazo prescricional para a cobrança 

do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição 

definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o 

despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei 

Complementar nº 118/2005. Vejamos: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 

118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO 

APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM 

JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 

174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a 

prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da 

LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a 

ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". (....)”. (AgRg nos 

EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)g.n. Por outro lado, o Superior 

Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “em 

se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e 

não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, 

contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da 

declaração pelo contribuinte, o que for posterior.” (REsp 1645899/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, 

DJe 13/09/2017”) g.n. Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de 

dívida ativa (CDA nº 20112694) que o débito venceu em 10/02/2006, 

estando, portanto, prescrito o crédito tributário, uma vez que entre a data 

do vencimento do crédito e a data da distribuição da ação, 27/10/2011, já 

havia transcorrido o lapso quinquenal (pág.01-id. 23510991, pág.01-id. 

23519961). Nesse contexto, esclareça-se que apesar de a certidão de 

dívida ativa consignar que o lançamento deu-se em 25/03/2011 e que a 

inscrição em dívida ativa ocorreu em 18/10/2011, afigura-se inafastável a 

prescrição do crédito tributário que é objeto da ação, considerando-se 

como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 

10/02/2006, de sorte que implementado o prazo quinquenal (pág.01-id. 

23519961, págs.01/03-id. 23519962). Nesse sentido é o entendimento 

desta Câmara, in verbis: “APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA 

— OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL. Deve ser reconhecida a 

prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do 

prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da 

distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco 

interruptivo.Recurso não provido.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n Ante o exposto, 

nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença 

recorrida. É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0010684-25.2005.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - MT10332-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KITAGAWA (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 0010684-25.2005.8.11.0002 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [IPTU/ Imposto Predial e 

Territorial Urbano] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma 

Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA 

SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). 

LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), FRANCISCO 
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KITAGAWA - CPF: 044.712.889-20 (APELADO), SADORA XAVIER 

FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA 

COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E M E N T A RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – QUITAÇÃO DO DÉBITO 

APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A 

CITAÇÃO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.794, I, DO CPC) 

- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO 

- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE - RECURSO PROVIDO. O fato de o executado ter procedido à 

liquidação do débito não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação 

tenha ocorrido administrativamente, porém, no curso da ação judicial. 

Precedentes do STJ. R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de apelação 

cível, interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença 

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Execução 

Fiscal n. 263/2005 (código: 88927), julgou extinto o processo, nos termos 

do art. 794, I, do CPC, sem honorários advocatícios, diante da não 

angularização processual. Em suas razões recursais o apelante alega que 

o recorrido deve suportar os honorários advocatícios, uma vez que deu 

causa ao ajuizamento da execução fiscal. Sustenta que deve ser 

observado o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus 

decorrentes da extinção do feito devem ser suportados por quem deu 

causa ao processo, que, no caso, foi o apelado, ao não adimplir a 

obrigação tributária em tempo hábil. Pautado nesses argumentos, requer o 

provimento do recurso interposto, a fim de reformar a sentença impugnada 

(págs.01/10- id23969462, págs.01/06 – id. 23969463). Não há 

contrarrazões (certidão – pág.03 -id.23969498). Não há parecer da 

ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 

189 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. V O T O R E L A T O R 

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível visando à 

reforma da sentença que extinguiu o processo em razão do pagamento do 

débito administrativamente, sem a inclusão de honorários advocatícios em 

desfavor do executado. O recurso merece provimento parcial. Denota-se 

dos autos que o Município de Várzea Grande, após propor a ação 

executiva (27/12/2005) e antes da citação do executado, requereu a 

extinção da ação ante o pagamento dos débitos administrativamente e, em 

razão disso, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, nos 

termos dos artigos 794, I, do CPC (págs.01/02-id. 23967990; págs.01/03 – 

id. 23968485; págs.01/02 – id. 23968486). A controvérsia recursal, 

portanto, limita-se ao cabimento de condenação em honorários 

advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese de extinção da 

execução em virtude da quitação integral da dívida, ocorrida após o 

ajuizamento da execução fiscal, todavia, antes de efetivada a citação do 

devedor. Dispõe o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 que “Se, antes da decisão 

de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes”. Essa forma de extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem 

ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o 

direito de defesa com a contratação de advogado. No entanto, esse 

dispositivo legal é inaplicável na hipótese de extinção da execução fiscal 

em razão de pagamento integral da dívida, após o ajuizamento da 

execução fiscal e antes de efetivada a citação, pelo que devidos são os 

honorários advocatícios à Fazenda Pública. A propósito: “[...] O STJ firmou 

o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte 

executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do 

pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não 

tenha sido promovida a citação.[...].(STJ, Segunda Turma, relator Ministro 

Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça 

Eletrônico em 29 de maio de 2019) g.n. Este egrégio Tribunal já decidiu 

acerca da questão, in verbis: “[...] O Superior Tribunal de Justiça fixou 

entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos 

pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em 

decorrência do pagamento extrajudicial do débito, se este ocorrer 

posteriormente ao ajuizamento da ação. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, apelação 140713/2016, relatora 

Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 

de dezembro de 2018) g.n. Logo, o fato de o apelado ter procedido ao 

pagamento do débito não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação 

tenha ocorrido administrativamente, porém no curso da ação judicial. 

Ademais, o novo texto processual civil trouxe em seu bojo, especialmente 

no art. 85, §1º, do CPC, que a condenação honorária é devida nos 

executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não. Equivale dizer: 

ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos 

à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos 

honorários advocatícios pelo executado. Assim, aplica-se à hipótese em 

julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis 

os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação. 

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento 

externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação 

da executada nas custas processuais e nos honorários advocatícios. 

Ante o exposto, dou provimento, ao recurso interposto pelo Município de 

Várzea Grande para condenar o apelado Francisco Kitagawa ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da dívida. É como voto. Data da sessão: 

Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1016078-11.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER RAMOS DE SOUZA MENDES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT14281-O (ADVOGADO)

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT14014-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - 004.682.690-45 (PROCURADOR)

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1016078-11.2019.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Honorários Periciais, 

Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, Adicional de Horas 

Extras] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: 

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, 

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [JOAO BATISTA 

ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ESTER RAMOS DE 

SOUZA MENDES - CPF: 892.927.901-53 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI 

ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL 

SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE 

MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da 

Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

PROVEU O RECURSO. E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO ESTADO – 

PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. 

Não se pode exigir que o beneficiário da assistência judiciária arque com o 

pagamento dos honorários periciais, tampouco que o perito assuma o 

ônus da execução gratuita do seu trabalho. 2. A obrigação deve ser 

incumbida ao Estado, a quem foi conferido o dever legal e constitucional 

de prestar assistência judiciária aos necessitados. R E L A T Ó R I O 

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação 

de tutela recursal, interposto por Ester Ramos de Souza Mendes contra a 

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Cobrança 

n.º1944-92.2018.8.11.0044 (código 88852), manejada em desfavor do 

Município de Paranatinga, determinou a realização de prova pericial às 

expensas das partes, mediante o depósito de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários periciais para o início das atividades e o restante 

ao final, quando da entrega do laudo, nos termos do art. 465, § 4° do CPC. 

Em suas razões recursais a agravante alega que desde 15/06/2018 é 
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beneficiária da justiça gratuita e que, nesse caso, o pagamento dos 

honorários periciais é ônus que incumbe ao Estado. Aduz, neste contexto, 

que o Estado tem o dever de garantir os benefícios assistenciais aos que 

não têm recursos, conforme inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. Sustenta que segundo os comandos do art.98, §1º, VI, do Código 

de Processo Civil, os benefícios de justiça gratuita se estendem ao 

pagamento dos honorários periciais. Pautada nesses argumentos, requer 

a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como o provimento 

do recurso interposto, a fim de que seja reformada a decisão agravada 

(págs.01/02 - id.20712462, págs. 01/03 - id.20708990). A tutela 

antecipada recursal foi deferida (págs.01/03- id.21521483). Devidamente 

intimado, o Município de Paranatinga não apresentou contrarrazões ao 

recurso (pág.26-id. 33379463) A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na 

lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar por inexistência 

de interesse público (págs.01/05-id. 32624981). É o relatório. V O T O R E 

L A T O R Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de 

instrumento interposto por Ester Ramos de Souza Mendes contra a 

decisão interlocutória que, em ação de cobrança manejada em desfavor 

do Município de Paranatinga, determinou a realização de prova pericial às 

expensas das partes, mediante o depósito de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários periciais para o início das atividades e o restante 

ao final, quando da entrega do laudo, nos termos do art. 465, § 4° do CPC. 

O recurso merece provimento. De acordo com a petição inicial da demanda 

de origem, Ester Ramos de Souza Mendes é servidora pública desde 

16/08/2011, atuando como Cuidadora de Idosos e Agente de Serviços 

Gerais (Limpeza) no Município de Paranatinga, em regime de trabalho de 

turnos de 12 (doze) horas de duração por 36 (trinta e seis) horas de 

repouso. Segundo ela, o Município de Paranatinga não paga todas as 

horas extras devidas e adicional de penosidade, recebendo apenas 

adicional de insalubridade em grau médio, embora trabalhe em ambiente 

cujos riscos de exposição a agentes biológicos são em grau máximo. Em 

face disso, requereu a realização de perícia técnica, a fim de comprovar a 

sua exposição no ambiente de trabalho penoso e insalubre em grau 

máximo, porém, o Juízo de origem, ao determinar a realização de tal prova, 

compeliu-a ao pagamento de parte dos honorários periciais, sem observar 

que desde 15/06/2018 é beneficiária da justiça gratuita (págs.01/18-id. 

20710464, pág.01- id. 20710474) Pois bem. Sabe-se que, em regra, o 

ônus de custear as despesas da atividade pericial cabe à parte que a 

pleiteia (art. 95 do CPC). Contudo, exigir esse encargo de forma 

generalizada acabaria cerceando a defesa daqueles litigantes 

economicamente hipossuficientes, que se interessam pela realização da 

perícia para a comprovação de seu pretenso direito. Nesse sentido, a 

Constituição da República de 1988 estabelece o seguinte em seu art. 5º, 

LXXIV, in verbis: "LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;" Na mesma linha, 

o disposto no art. 3°, V, da Lei n.º 1.060/50 é bastante claro ao prever a 

isenção do pagamento dos honorários de advogado e peritos para aquele 

que litiga sob a benesse da justiça gratuita, veja-se: "Art. 3º A assistência 

judiciária compreende as seguintes isenções: (...) V - dos honorários de 

advogado e peritos;" Assim, uma vez deferida a assistência judiciária, 

esta deve ser entendida como plena e não restrita apenas às despesas, 

honorários do advogado ou emolumentos processuais, mas também 

extensiva aos encargos decorrentes da atividade pericial. O professor 

Nelson Nery Junior, ao comentar a norma do art. 3º da Lei 1.060/50, 

ensina o seguinte: "Não se pode exigir do beneficiário da justiça gratuita o 

prévio depósito de importância para pagamento dos honorários do perito 

(CPC 33) porque a isenção abrange as despesas com perícia. Não se 

deve também obrigar a parte adversa do beneficiário do favor legal a 

arcar com essas despesas. O ideal é que o Estado responda por essas 

despesas, pelas instituições públicas que tenha gabarito para o mister e 

possam suportar o encargo. Esses trabalhos integram o dever do Estado 

de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos que não tem 

recursos (CF, 5º LXXIX)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante, 8.ª ed., São Paulo: RT, 2003, p. 1458). Logo, não se pode 

exigir que o beneficiário da gratuidade arque com o pagamento dos 

honorários periciais. Também não se pode exigir que a parte contrária o 

satisfaça, máxime quando não foi ela quem postulou a produção da 

perícia. Por fim, tampouco o perito pode assumir o ônus financeiro da 

execução gratuita do seu trabalho. Sob este enfoque, resta evidente que 

a obrigação deve ser incumbida ao Estado, a quem foi conferido o dever 

constitucional de prestar assistência judiciária aos necessitados, podendo 

fazê-lo por meio de órgão público que preste o serviço gratuitamente ou, 

então, mediante a nomeação de perito que aceite receber seus honorários 

apenas ao final da demanda, a serem pagos pela parte que sucumbir ou 

pelo Estado, se o sucumbente for aquele a quem se deferiu a assistência 

judiciária. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO 

AO INSS. DEVER DO ESTADO. [.....] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os 

honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da 

assistência judiciária gratuita ou de isenção legal. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1720380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 07/08/2018) g.n. No caso 

dos autos, observa-se que em 15/06/2018 foi deferido o benefício da 

justiça gratuita à recorrente, por ser hipossuficiente (pág.01- id. 

20710474). Portanto, deve ela ser dispensada de arcar com os honorários 

periciais, que deverão ficar a cargo do Estado, nos moldes antes 

expostos. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para liberar a parte 

recorrente do ônus ao pagamento da verba pericial. É como voto. Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2020

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0024725-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE)

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-A (ADVOGADO)

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-A (ADVOGADO)

HELIO COSTA FILHO OAB - MT14090-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO (APELADO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-A (ADVOGADO)

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-A (ADVOGADO)

HELIO COSTA FILHO OAB - MT14090-O (ADVOGADO)

 

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 

810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA - 

ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DO MUNICÍPIO E 

DO AUTOR DESPROVIDOS. 1. Consoante decidido pelo STF no Tema 810, 

a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina. 2. Estando a condenação ao 

pagamento dos honorários advocatícios de acordo com a legislação de 

regência, deve ser mantida na forma fixada pelo juízo a quo, até porque 

atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002833-26.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GERALDO DE ALMEIDA (APELADO)

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE 

IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO 

LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública e 

poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, 

materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 

(cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe. 2. 

Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas 

inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 0046789-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA 

DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV – SENTENÇA 

QUE RECONHECE A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E EXTNGUE O FEITO – 

DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO 

APENAS DAS PARCELAS REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS 

PÁTRIOS – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA DEMANDA NA 

FORMA DO ART. 1.013, §4, DO CPC (CAUSA MADURA) – RECURSO 

PROVIDO PARA RECONHECER A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. 1 - 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Quando o Tribunal 

reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, poderá, 

com amparo no §4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, enfrentar 

desde logo o mérito e decidir a lide se o processo estiver em condições de 

imediato julgamento. 3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em 

Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, 

mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 

1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). 4 - “Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.” 

((TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

26/03/2019) 5 - Os índices de atualização do débito devem ser fixados 

quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo 

Tribunal Federal. 6 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários 

advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, a 

observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de 

Processo Civil.

Acórdão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1000724-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCI ARRUDA MARTINHO (APELADO)

ELIZABETH SEBASTIANA DE MEDEIROS MIRANDA (APELADO)

ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR (APELADO)

LEUZA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT14827-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR ESTADUAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - 

DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Não sendo o 

valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, mostra-se 

inviável seu julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. 2 - Em 

se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão 

somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ). 3 - Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, 

pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 

8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010). 4 -“Eventual existência de defasagem 

salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação 

remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de 

s e n t e n ç a  p o r  a r b i t r a m e n t o ” .  ( ( T J - M T  -  A P L : 

00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019) 5 - Os índices de 

atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da 

sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Acórdão Classe: CNJ-51 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1020551-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 

(JUIZO RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D A R TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS BASSANI DE MATOS OAB - RS82697-A (ADVOGADO)

IVAN LUIZ STEFFENS OAB - RS81183-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1020551-82.2017.8.11.0041 

Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) Assunto: [Liberação de 

mercadorias] Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO Turma 

Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS 

DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [D A 

R TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.173.295/0001-59 

(RECORRIDO), MATEUS BASSANI DE MATOS - CPF: 003.460.260-75 

(ADVOGADO), IVAN LUIZ STEFFENS - CPF: 008.258.840-63 

(ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 

(JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO 

RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS 

LEGIS)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E M E N T 

A REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO 

DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 

PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – SENTENÇA 

RETIFICADA. Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias 

realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes e para impedir que tais mercadorias circulem livremente no 

Estado, de forma irregular, ante a falta de apresentação da documentação 

fiscal adequada. R E L A T Ó R I O Trata-se de reexame necessário da 

sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de 

Segurança nº 1020551-82.2017.8.11.0041, impetrado por D A R 

TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas pelos TAD nº 1130535-7 

e 1130536-2. Não foi interposto recurso voluntário. A douta 

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de 

Justiça, José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença sob reexame (id. 

24020982). É o relatório. V O T O R E L A T O R Conforme relatado, 

cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 

1020551-82.2017.8.11.0041, impetrado por D A R TRANSPORTES E 
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COMÉRCIO LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu 

a segurança para determinar à autoridade coatora a imediata liberação 

das mercadorias apreendidas pelos TAD nº 1130535-7 e 1130536-2. A 

priori, consigna-se que a controvérsia a ser dirimida no caso concreto 

cinge-se a apurar a legalidade na apreensão das mercadorias referente 

aos TAD nº 1130535-7 e 1130536-2. Pois bem. Sobre a aplicabilidade da 

Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público 

deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a 

seguinte tese: “[...] Desde que estritamente relacionada à operação 

fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste 

ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material 

de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) 

por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de 

alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não 

recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido 

o contribuinte, conforme legislação estadual. Anote-se que o conteúdo da 

Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto 

referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou 

fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, 

deixo de manifestar a título de f ixação”. (IRDR Nº 

1012269-81.2017.8.11.0000) Desse modo, da interpretação literal do 

acima disposto, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão 

realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração 

material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais 

mercadorias circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado, ante 

falta de apresentação da documentação fiscal adequada, consoante 

consta dos termos de apreensão e depósito objeto da ação principal (id. 

13569950 – pág. 01 e id. 13569952 – pág. 01). O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, aliás, tem assim decidido em casos semelhantes: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE 

MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A 

ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE 

EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de 

nota fiscal a acobertar a operação. Recurso provido. (N.U 

0504476-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). Sendo 

assim, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias, desde que 

estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a 

medida imposta pela autoridade coatora. Com essas considerações, 

retifico, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança 

concedida no mandamus, nos termos acima alinhados. É como voto. Data 

da sessão: Cuiabá-MT, 18/02/2020

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1016171-71.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO SOUSA CHAGAS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT14281-O (ADVOGADO)

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT14014-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - 004.682.690-45 (PROCURADOR)

FABRICIO MIOTTO OAB - MT6862-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 

1016171-71.2019.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 

Assunto: [Honorários Periciais, Base de Cálculo] Relator: Des(a). MARIA 

APARECIDA RIBEIRO Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA] Parte(s): [JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 

283.886.378-94 (ADVOGADO), BIBIANO SOUSA CHAGAS - CPF: 

567.961.881-87 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 

336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 

15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), DANIEL SCHILO - CPF: 

004.682.690-45 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO 

GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA (AGRAVADO)] 

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ 

CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte 

decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E M E N T A AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDORA PÚBLICA – 

HONORÁRIOS PERICIAIS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS 

DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Não se pode exigir que o beneficiário da 

assistência judiciária arque com o pagamento dos honorários periciais, 

tampouco que o perito assuma o ônus da execução gratuita do seu 

trabalho. 2. A obrigação deve ser incumbida ao Estado, a quem foi 

conferido o dever legal e constitucional de prestar assistência judiciária 

aos necessitados.

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001788-90.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (APELANTE)

METALURGICA TRAPP LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT15857-O (ADVOGADO)

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MT23070-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT8787-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – 

INCOMPETÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 

2.181/97 – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO 

MEDIANTE LAUDO TÉCNICO APRESENTADO SEM ASSINATURA DO 

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL E SEM OBSERVÂNCIA DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA 

DECISÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA 

APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c 

inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no 

âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas 

previstas na Lei n. 8.078/90. A perícia realizada sem a devida assinatura 

do técnico responsável, produzida sem que fosse observado os princípios 

do contraditório e ampla defesa e não ratificada em juízo, não se mostra 

hábil a comprovar a culpa exclusiva do consumidor. Não há que se falar 

em nulidade da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa 

pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitado o 

contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada. A 

sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva 

por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza 

sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a 

repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso 

concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade 

cominada.

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1013909-51.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE EDIANES ROIESKI (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

DEFASAGEM SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM 

URV – APRESENTAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO PELA EXEQUENTE – 

IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA – INVIABILIDADE – 

NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – OFENSA À COISA 

JULGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Determinado 

no decisum executado a prévia liquidação, por arbitramento, para 

apuração do percentual e do quantum da defasagem remuneratória 
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decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, inviável a 

deflagração do cumprimento de sentença pela exequente com base em 

simples cálculo aritmético, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1002788-26.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE JIM OMORI OAB - SP305304 (ADVOGADO)

ARIEL DE ABREU CUNHA OAB - SP397858 (ADVOGADO)

TATIANA MARANI VIKANIS OAB - SP183257 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA OAB - SP110826 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO - SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - TELEVISÃO POR 

ASSINATURA - SERVIÇOS NÃO MEDIDOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, 

§6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. "(...) Nos serviços de televisão por assinatura, o 

pagamento não é variável pelo tempo de utilização. O assinante opta por 

um pacote de canais e por ele pagará um valor fixo mensalmente. Logo, 

entende-se que o serviço prestado pela recorrente é não medido e o 

preço será cobrado por períodos definidos, qual seja, mensal. Desse 

modo, aplica-se ao caso dos autos o disposto no art. 11, § 6º, da Lei 

Complementar 87/96, segundo o qual se deve recolher o ICMS em partes 

iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o 

prestador e o tomador". (STJ - REsp 1497364/GO, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015).

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011779-88.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES SANTIM (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - MT19179-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – POSSIBILIDADE DE EXAME – BAIXA DO PROTESTO – 

POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. É cabível a oposição de exceção 

de pré-executividade para discutir, na execução fiscal, questões de 

ordem pública, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da 

ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez 

e exigibilidade, abrangendo, consequentemente, a discussão quanto à 

ilegitimidade passiva ad causam do executado, por não ser o proprietário 

do imóvel. Presente o fumus boni iuris, mostra-se possível a sustação dos 

efeitos do protesto de CDA, até que a questão atinente à regularidade do 

título executivo seja examinada em primeiro grau.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000413-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO OAB - MT18480-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT21052-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Essa, a razão por que declino da competência à Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002271-60.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON DIOGO VIECELLI OAB - MT22370-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA PEREIRA DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT6813-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Essa, a razão por que declino da competência à Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009184-82.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. B. RESENDE - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009184-82.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 10:50:24 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009200-36.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE GOZZI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009200-36.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 10:49:09 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008820-13.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ANTONIO CORREA FILHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIO CESAR DA SILVA ALVARES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. 4. Intime-se o 

agravado para, querendo, oferecer contraminuta. 5. Após, colha-se 

manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça. Publique-se. 

Cumpra-se.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009213-35.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT15256-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DO AMARAL SALES FILHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT10506/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009213-35.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011043-70.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ISTO POSTO, em decisão monocrática, com base no art. 51, I-B, do 

Regimento Interno deste Tribunal e no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO 

CONHEÇO do recurso, tendo em vista a perda do seu objeto. Publique-se. 

Intimem-se. Comunique-se. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

Relatora

Intimação Classe: CNJ-51 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1018223-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO 

POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO (RECORRIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

MAURO MENDES FERREIRA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT2883-O (ADVOGADO)

EDINILSON FERREIRA DA SILVA OAB - SP252616-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA Nº 1018223-82.2017.8.11.0041 – 

CAPITAL Vistos. 1. Trata-se de reexame necessário da sentença que 

rejeitou a ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Mauro Mendes Ferreira e 

Emanuel Pinheiro (Autos nº 1018223-82.2017.8.11.0041), nos termos do 

art. 17, §8º, da Lei nº 8.492/92, e, na sequência, extinguiu o processo, 

com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC (Id 8670731). 

Ausente recurso voluntário, foram os autos encaminhados à 

Procuradoria-Geral da Justiça, tendo a Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão 

Ayres Campos se manifestado pela ratificação da sentença. (Id 

40131468). Em seguida, vieram-me conclusos para julgamento. Analisando 

os autos, contudo, verifico que versam sobre reexame necessário de 

sentença em sede de improbidade administrativa, matéria abrangida pelo 

Tema 1.042 (REsp nº REsp 1.553.124), por meio do qual o Superior 

Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, pela sistemática dos recursos 

repetitivos, as seguintes questões: “Definir se há - ou não - aplicação da 

figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade 

administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas 

previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em 

primeiro grau; Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações 

típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão 

acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de 

recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão 

sancionadora”. Em relação a esta matéria, outrossim, a 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação de 

todos os processos em segunda instância pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão, em todo o território nacional. Por 

efeito, determino a suspensão dos presentes autos no aguardo da fixação 

da tese sobre o assunto pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo o 

processo permanecer na secretaria ou em pasta própria no PJE. 2. 

Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário. Desembargadora 

Maria Aparecida Ribeiro Relatora

Intimação Classe: CNJ-51 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1018223-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO 

POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO (RECORRIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

MAURO MENDES FERREIRA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT2883-O (ADVOGADO)

EDINILSON FERREIRA DA SILVA OAB - SP252616-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA Nº 1018223-82.2017.8.11.0041 – 

CAPITAL Vistos. 1. Trata-se de reexame necessário da sentença que 

rejeitou a ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Mauro Mendes Ferreira e 

Emanuel Pinheiro (Autos nº 1018223-82.2017.8.11.0041), nos termos do 

art. 17, §8º, da Lei nº 8.492/92, e, na sequência, extinguiu o processo, 

com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC (Id 8670731). 

Ausente recurso voluntário, foram os autos encaminhados à 

Procuradoria-Geral da Justiça, tendo a Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão 

Ayres Campos se manifestado pela ratificação da sentença. (Id 

40131468). Em seguida, vieram-me conclusos para julgamento. Analisando 

os autos, contudo, verifico que versam sobre reexame necessário de 

sentença em sede de improbidade administrativa, matéria abrangida pelo 

Tema 1.042 (REsp nº REsp 1.553.124), por meio do qual o Superior 

Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, pela sistemática dos recursos 

repetitivos, as seguintes questões: “Definir se há - ou não - aplicação da 

figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade 

administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas 

previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em 

primeiro grau; Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações 

típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão 

acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de 

recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão 

sancionadora”. Em relação a esta matéria, outrossim, a 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação de 

todos os processos em segunda instância pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão, em todo o território nacional. Por 

efeito, determino a suspensão dos presentes autos no aguardo da fixação 

da tese sobre o assunto pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo o 

processo permanecer na secretaria ou em pasta própria no PJE. 2. 

Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário. Desembargadora 

Maria Aparecida Ribeiro Relatora

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004008-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO ROSA DE LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1004008-67.2018.8.11.0041 

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO EMBARGADO: ADEVALDO 

ROSA DE LIMA INTIMAÇÃO ao(s) patrono(s) do(s) EMBARGADO: 

ADEVALDO ROSA DE LIMA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar(em) resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 

1.023, § 2º, do CPC.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0006833-46.2003.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKAYOSHI KATAGIRI OAB - MT4178-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALTINO JOSE DE SOUZA (APELADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SIQUEIRA DA COSTA OAB - MT3205-B (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0042991-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO FRANCISCO DE ALMEIDA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA OAB - MT9271-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0030317-13.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEDRO DOS REIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0046994-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETH TIERRE DE MORAES (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000416-65.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO COLVERO KELLER (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO STUKER OAB - MT15536-A (ADVOGADO)

CELITO LILIANO BERNARDI OAB - MT7008-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 13 de Maio de 2020 às 08:30 

horas, no Canal do Youtube/TJMT. Pedido de sustentação oral, nos casos 

previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais podem ser 

encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. 

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 

1º, da Portaria n. 289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos 

antes das sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

ELIANE APARECIDA FONSECA VENANCIO OAB - 825.952.591-72 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação à agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, 

no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009227-19.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO)
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Certifico, que o processo de n. 1009227-19.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 15:37:03 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003190-45.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

JUCELINO VALERIO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO VALERIO OAB - MS10764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA (APELADO)

STEINER JARDIM (APELADO)

JAMILE JOSE JARDIM (APELADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO VALERIO OAB - MS10764 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada não restou devidamente 

intimada para, querendo, apresentar contrarrazões face ao recurso de 

apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, DETERMINO seja o AUTO 

POSTO APARECIDO DO NORTE LTDA devidamente intimado, no prazo 

legal, para tal fim. Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá-MT, 

27 de abril de 2020. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito Convocado

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1003830-13.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NENITO MARTINS BOVEDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615-O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT11683-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AGRAVADO)

ESTADO DE SAO PAULO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse 

recursal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 

932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1018335-09.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEREZA DE ALMEIDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, “c” do Código de Processo 

Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo na íntegra a decisão 

recorrida. Publique-se. Cumpra-se. Des. MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA Relator

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009181-30.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MANOEL DE SOUZA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1009181-30.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — 

CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO BUGRES AGRAVANTE: JONAS 

MANOEL DE SOUZA; AGRAVADA: CÂMARA DE VEREADORES DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES. Vistos etc. O agravo de instrumento 

deve ser instruído com os documentos obrigatórios constantes do artigo 

1.017, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, imprescindível a 

apresentação de cópia dos documentos anexados à inicial, de forma a 

proporcionar a análise de todas as alegações recursais. Dessa forma, em 

consonância com os artigos 1.017, § 3º, e 932, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para, no prazo de cinco 

(5) dias, apresentar cópia dos documentos anexados à inicial, bem como, 

proceder ao recolhimento do preparo, nos termos do artigo 46, parágrafo 

único, da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal. Às 

providências. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Des. Luiz Carlos da Costa 

Relator

Intimação Classe: CNJ-109 PETIÇÃO

Processo Número: 1009148-40.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-A (ADVOGADO)

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Na propositura de pedido de efeito suspensivo ao recurso é indispensável 

a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou 

de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, 

na forma da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal: “O 

peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado 

pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable 

document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do 

peticionante.” (artigo 26, § 2º). Dessa forma, intimem-se a requerente 

para, no prazo de cinco (5) dias, corrigir. Às providências. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Des. Luiz Carlos da Costa Relator

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009271-38.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA MENDES (AGRAVADO)

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (AGRAVADO)

MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009271-38.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 17:47:45 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008818-43.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT11278-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela 

recursal. Comunique-se o juízo de primeiro grau. Intime-se para apresentar 

contrarrazões. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira Relator

Terceira Câmara de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009194-29.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE MAGNO COUTO MENDES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009194-29.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009199-51.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO JOAO BIANCHEZZI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009199-51.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009221-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT8312-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009221-12.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009272-23.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810-A (ADVOGADO)

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO DE ASSUNCAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009272-23.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001299-17.2013.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA PAES - ME (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A (ADVOGADO)

 

agendada na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição, 

a audiência referente aos autos de APELAÇÃO CÍVEL (198) 

0001299-17.2013.8.11.0085, em razão da Portaria-Conjunta n. 247, de 

16-03-2020 e Portaria-Conjunta n. 249, de 18-03-2020 (ambas em 

decorrência de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), 

conforme descrito abaixo: DATA: 07/07/2020 HORÁRIO: 11 horas LOCAL: 

Sala de Audiência da Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de 

Jurisdição. ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N°, Centro 

Político Administrativo - CPA – Anexo Des. António Arruda – Prédio da 

Turma Recursal (em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso), Cuiabá-MT. TELEFONE: (65) 3617-3831/3649 E-MAIL: 

central.tribunal@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0043473-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARTINS DAS DORES (APELANTE)

SERGIO ROBERTO STORTI & CIA LTDA - ME (APELANTE)

ERIK LUIS SANTOS MOTTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO)

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO)

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421-O (ADVOGADO)

LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS OAB - MT17182-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK LUIS SANTOS MOTTA (APELADO)

FERNANDO MARTINS DAS DORES (APELADO)

SERGIO ROBERTO STORTI & CIA LTDA - ME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421-O (ADVOGADO)

LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS OAB - MT17182-O 

(ADVOGADO)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO)

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO)

 

Agendamento de Audiência Certifico que foi agendada na Central de 

Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição, a audiência referente 

aos autos de APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043473-76.2013.8.11.0041 e de 

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016360-16.2014.8.11.0041, em razão da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16-03-2020 e Portaria-Conjunta n. 249, de 

18-03-2020 (ambas em decorrência de medidas temporárias de prevenção 

no contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso), para a publicação e intimação das partes no DJE e PJe, 

conforme descrito abaixo: DATA: 08/07/2020 HORÁRIO: 15 horas LOCAL: 

Sala de Audiência da Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de 

Jurisdição. ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N°, Centro 

Político Administrativo - CPA – Anexo Des. António Arruda – Prédio da 

Turma Recursal (em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso), Cuiabá-MT. TELEFONE: (65) 3617-3831/3649 E-MAIL: 

central.tribunal@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0053823-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA 

FALIDA (APELANTE)

ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA (APELANTE)

MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME (APELANTE)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (APELANTE)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (APELANTE)

BANCO SAFRA S A (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO JUNG OAB - PR19585 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO)

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO)

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (APELADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (APELADO)

MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME (APELADO)

ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA (APELADO)

BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA 

FALIDA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO)

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO)
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ARNO JUNG OAB - PR19585 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Conclusão indevida. Cumpra-se a decisão de ID n. 6061998. 

Retorne estes autos ao gabinete somente quando do julgamento do REsp 

nº 1600433/MT no c. Superior Tribunal de Justiça, com a cópia do acórdão 

transitado em julgado anexada. Às providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-57.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ELIAS DA SILVA OAB - GO37204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE MOUSSA GEORGES (AGRAVADO)

KEILA NAOUM (AGRAVADO)

ELIAS ABDALLAH NAOUM (AGRAVADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (AGRAVADO)

MOUNIR NAOUM (AGRAVADO)

USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (AGRAVADO)

GEORGES HABIB NAOUM (AGRAVADO)

TANIA NAOUM CABLE (AGRAVADO)

CLAUDIA NAOUM CASTRO (AGRAVADO)

JAYNE NAOUM DENTZIEN (AGRAVADO)

CARLA NAOUM COELHO (AGRAVADO)

LUCIA GOMES NAOUM (AGRAVADO)

ALZIRA GOMES NAOUM (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA TOMAZINI FRANCO OAB - GO21568 (ADVOGADO)

ILION FLEURY NETO OAB - GO31561-O (ADVOGADO)

ADELMO GUERRA FILHO OAB - GO23474 (ADVOGADO)

REINALDO DE TOLEDO MALULI OAB - GO8534 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1002331-57.2020.8.11.0000 

AGRAVANTE: ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA 

AGRAVADO: USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MOUNIR 

NAOUM, ALZIRA GOMES NAOUM, LUCIA GOMES NAOUM, CARLA 

NAOUM COELHO, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CLAUDIA NAOUM CASTRO, 

TANIA NAOUM CABLE, GEORGES HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM JUNIOR, ELIAS ABDALLAH NAOUM, KEILA NAOUM, GEORGE 

MOUSSA GEORGES INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) do(s) AGRAVADO: 

USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MOUNIR NAOUM, 

ALZIRA GOMES NAOUM, LUCIA GOMES NAOUM, CARLA NAOUM 

COELHO, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA 

NAOUM CABLE, GEORGES HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM 

JUNIOR, ELIAS ABDALLAH NAOUM, KEILA NAOUM, GEORGE MOUSSA 

GEORGES para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) resposta 

ao agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009194-29.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO COUTO MENDES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009194-29.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009199-51.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO JOAO BIANCHEZZI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009199-51.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 10:48:39 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). DIRCEU DOS SANTOS

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009124-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT15280-S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GIOVANA SANTANA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VIA VAREJO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DELBER DA SILVA MOURA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante disso, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o recolhimento das custas feito na data da interposição do 

recurso ou proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, 

conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009221-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT8312-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009221-12.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 15:04:01 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009272-23.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810-A (ADVOGADO)

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO DE ASSUNCAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009272-23.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Quarta Câmara de Direito Privado

Despachos

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1008026-89.2020.811.0000

ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

 ADV: PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA – OAB/RJ 173665

 ADV: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - OAB/SP 332034

AGRAVADO: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA

 ADV: MAURICIO AUDE – OAB/MT 4667-A

ADV: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES – OAB/MT 18798-O

ADV: CARLA MONIQUE GOMES PRATES – AOB/MT 17025-O

 Pugna o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis 

e de Lubrificantes – Sindicom, sua participação neste recurso na 

qualidade de amicus curiae.

Pois bem. A possibilidade de ingresso de amicus curiae, de pessoa natural 

ou jurídica, encontra amparo na regra do art. 138 do novo CPC, que deixa 

a disposição do julgar concluir sobre a necessidade ou não desta 
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modalidade de intervenção no processo.

"Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento 

das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) 

dias de sua intimação."

E no caso, em que pese as alegações, não se verifica, em princípio, ou 

seja, nesta fase de recurso, a necessidade da vindicada participação.

Aliás, o recurso já está preparado para julgamento e, inclusive, incluído na 

pauta designada para o dia 06 de Maio de 2020 às 08:30 horas.

Indefere-se, pois, o pedido postulado no id. 40446978. Aguarde o 

julgamento do recurso. Intime-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Des. 

Guiomar Teodoro Borges - Relator

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1018640-90.2019.811.0000

ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A.

ADV: JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI – OAB/PE 7489-A

ADV: ARNALDO JOSE DE BARROS E SILVA JUNIOR – OAB/PE 10431

ADV: DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO – OAB/PE 18686-A

AGRAVADO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

ADV: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI – OAB/DF 36160-A

ADV: CLAUDIO GIRARDI – OAB/DF 4225-A

Desnecessária a retirada de pauta deste Agravo tirado de decisão 

proferida na Execução Extrajudicial proposta por Global, aqui requerente, 

para julgamento conjunto com a Apelação tirada da sentença que julgou 

improcedentes os Embargos à Execução opostos pela embargante de 

devedor Energisa, cujo julgamento está agendado para 06.5.2020.

Aguarde-se o julgamento deste recurso, já inserido na pauta marcada 

para 29.4.2020.

Des. Guiomar Teodoro Borges – Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1019263-57.2019.811.0000

ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A.

ADV: JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI – OAB/PE 7489-A

AGRAVADO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

ADV: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI – OAB/DF 36160-A

ADV: CLAUDIO GIRARDI – OAB/DF 4225-A

Desnecessária a retirada de pauta deste Agravo tirado de decisão 

proferida na Execução Extrajudicial proposta por Global, aqui requerente, 

para julgamento conjunto com a Apelação tirada da sentença que julgou 

improcedentes os Embargos à Execução opostos pela embargante de 

devedor Energisa, cujo julgamento está agendado para 06.5.2020.

Aguarde-se o julgamento deste recurso, já inserido na pauta marcada 

para 29.4.2020.

Des. Guiomar Teodoro Borges - Relator

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009174-38.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR SOUZA DE JESUS (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009174-38.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009179-60.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS (AGRAVANTE)

C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT17947-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABGAIL GENTIL (AGRAVADO)

ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES (AGRAVADO)

JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009179-60.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009203-88.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009203-88.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009263-61.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUPAR LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009263-61.2020.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

Acórdão

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1018171-44.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. M. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA OAB - MT23951/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1018171-44.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: FRANCIELE DA SILVA 

SCHEFFER AGRAVADO: JACKSON SATELES DE MATOS EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – FALTA DE CUIDADO 

INADEQUADO EM RELAÇÃO A MENOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

– DESEMPREGO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA GENITORA – 

IRRELEVÂNCIA - GUARDA COMPRATILHADA, COM RESIDÊNCIA FIXADA 

NO LAR PATERNO - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA NÃO OBSERVADO 

– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO 

CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Como cediço, muito mais que a pretensão dos litigantes, a 

guarda deve atender, primordialmente, o superior interesse da criança. 

Não se mostra crível que uma criança de tão tenra idade seja privada da 

convivência materna diária, sem qualquer fato substancialmente relevante, 

justificador da ruptura desse laço sagrado, em especial, antes da 

imprescindível realização do estudo psicossocial de todos os envolvidos. 

Eventual hipossuficiência financeira não constitui fator determinante para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 151 de 281



a fixação da guarda em favor do genitor mais abastado, porquanto o 

instituto da pensão alimentícia está a salvaguardar o sustento do menor.

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1019320-75.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MONTANUCI (AGRAVANTE)

VANIA CRISTINA MONTANUCCI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO OAB - MT6481/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON (AGRAVADO)

JOSE TEOFILO RONDON (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1019320-75.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: CLAUDEMIR MONTANUCI, 

VANIA CRISTINA MONTANUCCI AGRAVADO: LUZIA MARCIA RIBEIRO 

RONDON, JOSE TEOFILO RONDON EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR 

POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - POSSE DE FORÇA VELHA – 

INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 562 E 561 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Da 

análise das provas carreadas ao caderno processual, mormente através 

das imagens aéreas da área em discussão, fica claramente estabelecido 

que o litígio possessório discute posse de força velha, haja vista as 

supramencionadas imagens revelarem a existência de estrutura antiga, 

utilizada para prática esportiva e lazer, pelos agravantes. II - 

Identificando-se claramente que a controvérsia envolve posse de força 

velha, não há como conceder proteção possessória em sede de liminar, a 

teor do que trata o artigo 562 do Código de Processo Civil, eis que ausente 

um dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal.

Acórdão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1018171-44.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. M. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA OAB - MT23951/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1018171-44.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: FRANCIELE DA SILVA 

SCHEFFER AGRAVADO: JACKSON SATELES DE MATOS EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – FALTA DE CUIDADO 

INADEQUADO EM RELAÇÃO A MENOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

– DESEMPREGO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA GENITORA – 

IRRELEVÂNCIA - GUARDA COMPRATILHADA, COM RESIDÊNCIA FIXADA 

NO LAR PATERNO - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA NÃO OBSERVADO 

– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO 

CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Como cediço, muito mais que a pretensão dos litigantes, a 

guarda deve atender, primordialmente, o superior interesse da criança. 

Não se mostra crível que uma criança de tão tenra idade seja privada da 

convivência materna diária, sem qualquer fato substancialmente relevante, 

justificador da ruptura desse laço sagrado, em especial, antes da 

imprescindível realização do estudo psicossocial de todos os envolvidos. 

Eventual hipossuficiência financeira não constitui fator determinante para 

a fixação da guarda em favor do genitor mais abastado, porquanto o 

instituto da pensão alimentícia está a salvaguardar o sustento do menor.

Acórdão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1019458-42.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY GETULIO FERRARIN (AGRAVANTE)

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524-A (ADVOGADO)

CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA OAB - SP277622 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1019458-42.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN 

JUNIOR, DARCY GETULIO FERRARIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

SA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO D E C I S Ã O M O N O C R 

Á T I C A AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - INSURGÊNCIA - 

APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO 

NÃO CONHECIDO (ART. 932 DO CPC). Fica prejudicado o Agravo Interno 

interposto contra o indeferimento da antecipação de tutela em Agravo de 

Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada. 

Agravo Interno de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal 

no Agravo de Instrumento n. 1019458-42.2019.8.11.0000. Os agravantes 

buscam a reforma do decisum sob a justificativa de que foram 

preenchidos os requisitos para sua concessão. É o relatório. Os 

agravantes pretendem a revisão do indeferimento da antecipação de tutela 

recursal em Agravo de Instrumento. Todavia, o próprio mérito já foi julgado 

pelo Colegiado, de maneira que fica prejudicado o conhecimento deste 

Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo decisum. A 

propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO 

PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno 

interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) 

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E IMPROVIDO (AGV nº. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, 

T3ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado 

em: 08/02/2017) (sem destaques no original). (...) AGRAVO INTERNO. 

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO 

COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de 

decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela 

recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. 

Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de 

decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno 

prejudicado. (...) (AgInt nº. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir 

Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017) 

(sem destaques no original). Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno 

por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do 

CPC. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho 

Relator

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-64.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNELY PATRICIO KESTRING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 433.670.549-68 (PROCURADOR)

 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código do Processo 

Civil, NÃO CONHEÇO ao recurso, por intempestivo. Publique-se e 

intime-se.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008995-07.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso. Publique-se 

e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias 

de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as 

partes das multas a que aludem os parágrafos 4º do artigo 1.021 e 2º do 

artigo 1.026 do CPC/15. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001165-87.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CANIATO ARANTES (EMBARGANTE)

EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WESLEY VALERIO OAB - MT9057-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT15973-O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-S (ADVOGADO)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1001165-87.2020.8.11.0000 

EMBARGANTE: EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP, ELAINE CANIATO 

ARANTES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA INTIMAÇÃO ao(s) 

partrono(s) do(s) EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar(em) resposta aos embargos de declaração, 

nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001344-75.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT9831-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EVERTON FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-A (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-A (ADVOGADO)

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LASPRO CONSULTORES LTDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-S 

(ADVOGADO)

 

Visto. Conforme deliberado em sessão, retirem-se os autos de pauta e 

intimem-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove 

documentalmente sua autoafirmada condição de hipossuficiência 

econômica. Cumpra-se.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009174-38.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR SOUZA DE JESUS (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009174-38.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 24/04/2020 20:41:42 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009179-60.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS (AGRAVANTE)

C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT17947-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABGAIL GENTIL (AGRAVADO)

ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES (AGRAVADO)

JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009179-60.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 25/04/2020 15:56:48 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002725-02.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUSANDRA LUIZA RUSU DOS REIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT9080-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BURITI COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

APELANTE(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA. APELADO(S): RUSANDRA LUIZ RUSU DOS REIS TERCEIRO 

INTERESSADO: BURITI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA. Em atenção ao disposto no artigo 437, §1º, do NCPC, intime-se a 

apelada para, no prazo de quinze dias, se manifestar sobre os 

documentos juntados em contrarrazões. Retire-se de pauta. Cuiabá, 16 de 

março de 2029. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009203-88.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009203-88.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 11:35:29 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1007334-90.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EMERSON NOGUEIRA AMORIM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

 

Intimação ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno 

ID. 40472478, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1.021, §2º, 

do CPC.
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Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001878-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (APELANTE)

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O (ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO)

 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a 

sentença impugnada. Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que 

incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos 

termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do 

Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita 

não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente 

impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Desa. 

Serly Marcondes Alves Relatora

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009019-35.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP (AGRAVANTE)

BRUNO JAMES DE ALMEIDA SAMPAIO (AGRAVANTE)

JOSUE PINTO SAMPAIO (AGRAVANTE)

JOANITA JOANA DE PINHO SAMPAIO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 317.745.046-34 (PROCURADOR)

 

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço 

do Recurso. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Des. Rubens de Oliveira Santos 

Filho Relator

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008989-97.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA HARMATIUK (AGRAVADO)

EDUARDO OFMAN DA FONSECA - ME (AGRAVADO)

EDUARDO OFMAN DA FONSECA (AGRAVADO)

 

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para conceder a agravante o 

direito à gratuidade. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho Relator

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005840-48.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SCHNEIDER OAB - MT5238-O (ADVOGADO)

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PICOLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0005840-48.2015.8.11.0045 

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A EMBARGADO: JOSE LUIZ PICOLO 

INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) do(s) EMBARGADO: JOSE LUIZ PICOLO 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) resposta aos embargos 

de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009263-61.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUPAR LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009263-61.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 17:01:23 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007462-13.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (EMBARGADO)

GILDEMAR LIRA NAZARIO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX PAULO DE SOUSA E SILVA OAB - MT13965-O (ADVOGADO)

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104-O (ADVOGADO)

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1007462-13.2020.8.11.0000 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: GILDEMAR LIRA 

NAZARIO, MARIA LUCIA MIRANDA LIRA INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) 

do(s) EMBARGADO: GILDEMAR LIRA NAZARIO, MARIA LUCIA MIRANDA 

LIRA para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) resposta aos 

embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado

Intimação

Intimação Classe: CNJ-152 AÇÃO RESCISÓRIA

Processo Número: 1008819-28.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ANGELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

Com intimação aos patronos da Parte Autora: EDNO ANGELO DA SILVA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem documentos, tais como: 

declaração de imposto de renda atualizada, comprovante de renda 

mensal, extrato bancário dos últimos 03 (três) meses, dentre outros, que 

indiquem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Intimação Classe: CNJ-152 AÇÃO RESCISÓRIA

Processo Número: 1005519-58.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR RUIZ SALINAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOSIMAR SOUZA DE BRITO OAB - RS87083 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da 

probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de 
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difícil reparação a ensejar na concessão da tutela de urgência. Com essas 

considerações, em razão da presença dos requisitos do artigo 300 do 

CPC, defiro a tutela de urgência. Citem-se as rés para, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder aos termos da ação (artigo 970, CPC).

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1009095-59.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2.ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCARIO DA 

COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

WALMIR SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Conflito de Competência n.º 1009095-59.2020.8.11.0000 Vistos etc. 

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1.ª 

Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para processar e julgar 

a Ação Revisional proposta por Walmir Santana da Silva em desfavor de 

BV Financeira S/A., inicialmente distribuída ao Juízo da 2.ª Vara Cível de 

Feitos Gerais da Capital. Desde logo, em caráter provisório, designo o 

Juízo Suscitante para análise de eventual pedido de urgência, nos termos 

do artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal. Por outro lado, 

determino seja oficiado ao Juízo da 2.ª Vara Cível de Feitos Gerais da 

Capital para que, em 15 (quinze) dias, preste as informações que entender 

necessárias. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria 

Geral de Justiça (ex vi do artigo 956 do CPC e 206 do RITJMT). Após, 

retornem à conclusão. Cuiabá, 23 de abril de 2020. DES.ª CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA Relatora

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado

Intimação

Intimação Classe: CNJ-152 AÇÃO RESCISÓRIA

Processo Número: 1013057-95.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DA SILVA PEREIRA OAB - DF40216 (ADVOGADO)

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ZULEIDA BENTO PINTON (REU)

JOAO BENTO JUNIOR (REU)

JOAO BENTO NETO (REU)

FRANCISCA AMELIA ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT8697-A 

(ADVOGADO)

 

Assim, em razão da informação supra, e diante da inexistência de pedido 

de habilitação respectiva, forte no artigo 313, §2º, I do CPC/15, determino a 

suspensão do processo e, por consequência, a intimação da parte autora 

da presente ação, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros da corré falecida Francisca Amélia Alves. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-152 AÇÃO RESCISÓRIA

Processo Número: 1008752-63.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ADORNO BADDAUHY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Defiro a gratuidade da justiça, até porque concedida no processo 

originário Ausente pedido de liminar, cite-se o réu para, querendo, 

oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1008541-27.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

(SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 

1008541-27.2020.8.11.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SUSCITADO: JUIZO 

DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL Conflito Negativo de 

Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 9ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 13.04.2020, de 

declínio de competência (Id 39747847). O Juízo suscitante informa que se 

trata de procedimento comum cível com pedido de reparação de danos 

materiais que Antonio Reginaldo Galdino Delgado move em desfavor do 

Banco do Brasil S.A., na qual pretende ser indenizado em danos materiais. 

Suscita o presente Conflito Negativo de Competência. É o relatório. 

Decide-se. De início, em conformidade com o disposto no art. 955 do CPC 

e 205 do RITJ/MT, designa-se o Juízo Suscitado da 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para solucionar, em caráter 

provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente suscitadas. À 

manifestação do Juízo Suscitado, a ser prestada em dez dias (art. 954 e 

seguintes do novo CPC). Comunique-se o Juízo Suscitante. Após, 

colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do novo 

CPC). Cuiabá, 14 de abril de 2020. Des. Guiomar Teodoro Borges Relator

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1008534-35.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

AVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA Nº 1008534-35.2020 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ. 

SUSCITADO : JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ. 

Vistos. Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 3ª 

Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá e a 9ª Vara CíveL da 

mesma comarca. O conflito noticiado, prima facie, se enquadra na 

hipótese do art. 66, inciso II, do CPC, e atende aos pressupostos de 

admissibilidade. Assim, nos termos do art. 955 do CPC, determino o 

sobrestamento do processo até que seja decidido o presente conflito. 

Designo o r. Juízo suscitado para resolução de medidas urgentes (art. 955 

do CPC c/c art. 205 do RITJMT). Comunique-o imediatamente. Nos termos 

do art. 954 do CPC, requisitem-se informações ao Juízo suscitado. 

Colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Às providências. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS Relator

Certidão Classe: CNJ-109 PETIÇÃO

Processo Número: 1009177-90.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO)

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZ CARLOS TOFFOLI (REQUERIDO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009177-90.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 25/04/2020 11:51:08 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009219-42.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009219-42.2020.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015348-97.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ARAUJO LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT14467-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Desse modo, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC e, com vistas a 

evitar o julgamento surpresa, converto o julgamento em diligência, para 

determinar a intimação da Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar manifestação sobre a questão. A seguir, façam-me conclusos 

os autos. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Des. 

Márcio VIDAL, Relator.

Certidão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009186-52.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009186-52.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 11:51:28 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Certidão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009191-74.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SANTANA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SAULO SILVA MORAES OAB - MT26125/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento e Seleção da 

Coordenadoria de Provimento (IMPETRADO)

Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendência de Gestão de Pessoas e da Secretária de Estado de 

Gestão do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009191-74.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 18:37:47 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001845-72.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EUBIA SANTANA DA CRUZ BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874-A (ADVOGADO)

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT6133-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da 

autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que 

preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência 

ao Procurador-Geral do Estado. Após, vista à Procuradoria-Geral de 

Justiça. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Des. 

Luiz Carlos da Costa Relator

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1001580-70.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS 

(SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(SUSCITADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do acima exposto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Ritos, 

julgo extinto o presente Conflito Negativo de Competência sem resolução 

do mérito, ante à perda superveniente do objeto. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data da assinatura digital. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP 

Relatora

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1001582-40.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(SUSCITADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO)

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não 

conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por considerá-lo 

prejudicado, ante a ausência superveniente de interesse processual. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Des. 

Márcio VIDAL, Relator.

Certidão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009182-15.2020.8.11.0000
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT14377-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE JAURÚ (IMPETRADO)

MPEMT - JAURU (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009182-15.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 25/04/2020 22:27:02 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Certidão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009219-42.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009219-42.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 14:32:20 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARCIO VIDAL

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1001731-70.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(SUSCITADO)

Outros Interessados:

NELSON ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o presente Conflito de 

Competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, e determinar a 

devolução dos autos do Processo nº 2528-85.2018.8.11.0004 à Quarta 

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1001678-89.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(SUSCITADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o presente Conflito de 

Competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, e determinar a 

devolução dos autos do Processo nº 11372-97.2013.8.11.0004 à Quarta 

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1000193-05.2019.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

Vara Especializada dos Juizados Especiais BG (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo Quarta Vara Cível BG (SUSCITADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o presente Conflito de 

Competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, e determinar a 

devolução dos autos do Processo nº 6375-71.2013.8.11.0004 à Quarta 

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1001586-77.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(SUSCITADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do acima exposto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Ritos, 

julgo extinto o presente Conflito Negativo de Competência sem resolução 

do mérito, ante à perda superveniente do objeto.

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008159-34.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE BLINI CALLEJAS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718-A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Dessarte, havendo manifestação expressa da Impetrante, quanto à 

intenção de desistir do presente mandamus e, por inexistir óbice legal para 

tanto, homologo o pedido de desistência e, de consequência, julgo extinto 

o processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Intimação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1017958-38.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ 

(SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE 

CUIABA (SUSCITADO)

Outros Interessados:

CARLA PATRICIA VIANA BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

E M E N T A CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA 

VARA COMUM – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 –CONFLITO PROCEDENTE. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de 

três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da 

Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP. Considerando que a 

ação de cobrança visa a discutir o recebimento de créditos trabalhistas 

cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para 

processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008733-57.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LEONCIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-A (ADVOGADO)

CLAUDIA SIQUEIRA JUCA OAB - MT25859/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

SECRETÁRIA ADJUNTA DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ante o exposto, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de 

Justiça, para processar e julgar o mandado de segurança, na condição de 

juízo originário, quanto ao ato da competência do agente público vinculado 

à Secretaria Adjunta de Justiça da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública de Mato Grosso, que não detém foro privilegiado, declino da 

competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, 

nos termos do art. 51, XLIX, do RITJ/MT c/c art. 46, do CPC/2015, e 

determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para que sejam 

regularmente distribuídos.

Primeira Câmara Criminal

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009187-37.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ADRYEL OLIVEIRA DIAS (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009187-37.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MARCOS MACHADO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009193-44.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO (PACIENTE)

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009193-44.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009216-87.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ORZILIO ALVES DA SILVA FILHO (PACIENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009216-87.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009218-57.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

WESLEY PEREIRA DOS SANTOS (PACIENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009218-57.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MARCOS MACHADO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009220-27.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009220-27.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MARCOS MACHADO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009230-71.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)

Outros Interessados:

LINDIOMAR RIBEIRO DA SILVA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009230-71.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009261-91.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)

Outros Interessados:

BENEDITO RODRIGO DA COSTA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009261-91.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009264-46.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009264-46.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MARCOS MACHADO.

Comunicado

ERRATA PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DE PAUTA

 Onde se lê "para a Sessão Ordinária que será realizada por 

VIDEOCONFERÊNCIA", leia-se "para a Sessão Ordinária que será 

realizada por SESSÃO VIRTUAL".

 Quanto aos pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL, estes deverão ser 

formulados por peticionamento eletrônico nos autos, nos termos do art. 4º, 

§2º da Portaria n. 298/2020-PRES, disponibilizada no DJE em 27/04/2020.

Intimação

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009187-37.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ADRYEL OLIVEIRA DIAS (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009187-37.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 13:59:13 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARCOS MACHADO

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009193-44.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO (PACIENTE)

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 

(IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009193-44.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 00:49:08 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Intimação Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006509-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MORAIS GOMES OAB - MT22449-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nessa hipótese, impõe-se preservar a custódia do apelante até o 

julgamento colegiado, sobretudo diante da pena imposta, da reincidência 

específica e da inexistência de fato novo. Com essas considerações, 

INDEFERE-SE o pleito. Publique-se. Após, conclusos para inclusão do 

relatório. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Des. MARCOS MACHADO

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1007727-15.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878-O (ADVOGADO)

ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (PACIENTE)

 

EMENTA HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS 

CAUTELARES – CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA DO 

OBJETO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPETRAÇÃO 

PREJUDICADA. Se a autoridade apontada como coatora substitui a prisão 

preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, fica 

prejudicado o Habeas Corpus que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, 

art. 159). Ao relator cabe julgar, monocraticamente, habeas corpus “que 

haja perdido seu objeto” (RITJMT, art. 51, XV). D E C I S Ã O M O N O C R 

Á T I C A Vistos, Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXANDRE 

PEREIRA DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784), que 

decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização 

criminosa armada e associação para o tráfico – art. 2º, § 2º da Lei nº 

12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br). O 

impetrante sustenta que: 1) a prisão perdura há aproximadamente 8 (oito) 

meses e não houve o início da instrução processual, a caracterizar 

excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 26.3.2020); 2) 

o paciente se encontra na mesma situação fático-jurídica a dos corréus 

Kaio Cesar Melo da Silva, Márcio Almeida da Silva, João Alves da Silva 

Júnior e Victor Alexandre Siqueira Marcolino, os quais tiveram a custódia 

substituída por medidas cautelares alternativas, nos julgamentos dos HC’s 

nº  100414-03 .2020 .8 .11 .0000 ,  1010479-91 .2019 .8 .11 .0000, 

1010834-04.2019.8.11.0000 e 1012417-24.2019.8.11.0000, a justificar a 

extensão dos efeitos; 3) o paciente é “primário e de bons antecedentes, e, 

em caso de eventual condenação as penas deverão ser fixadas no 

mínimo legal, o que ensejaria o regime semiaberto”; 4) o CNJ recomendou a 

conversão em prisão domiciliar da segregação de réus presos há mais de 

90 (noventa) dias por crimes cometidos sem violência, em razão da 

pandemia do COVID-19. Requer a concessão da ordem para que seja 

determinada a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares 

ou a conversão em prisão domiciliar (ID 38556462), com documentos (ID’s 

38556463/ 38556464). O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão 

preventiva por medidas cautelares (ID 38930969). O Juízo singular prestou 

informações (ID 39534975). A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina 

pela prejudicialidade da impetração, em parecer assim sintetizado: 

“Habeas Corpus – Crimes de Organização Criminosa e Associação Para o 

Tráfico – Operação Tentáculos – Informações Prestadas Pela Autoridade 

Coatora Narram Que a Prisão Preventiva Foi Substituída Na Instância 

Singela – Perda do Objeto – Art. 659 do CPP - Writ Prejudicado. ” (Wesley 

Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 40088999) Relatos. Ao 

verificar as informações prestadas (ID 39534975), constata-se que o 

Juízo singular, em 30.4.2020, prolatou a seguinte decisão: “[...] em 

reavaliação da necessidade da manutenção da Prisão Preventiva 

decretada em face dos acusados presos, ao analisar a fundamentação da 

decisão constritiva, os predicados pessoais, o tempo de segregação e a 

excepcionalidade da custódia cautelar diante da pandemia do COVID-19, 

SUBSTITUÍ A PRISÃO PREVENTIVA PACIENTE ALEXANDRE PEREIRA DA 

CRUZ PROFERI DECISÃO e outros 09 (nove) denunciados. [...].” (Ana 

Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 39534975) Se a autoridade 

apontada como coatora substituiu a prisão preventiva do paciente, fica 

prejudicado o Habeas Corpus que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, 

art. 159). Adota-se julgado deste e. Tribunal: “Prejudicado fica o pedido de 

concessão da ordem de habeas corpus quando se verifica que a 

autoridade coatora outorgou ao paciente a liberdade almejada na 

impetração” (HC nº 162834/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 

Terceira Câmara Criminal – 28.1.2015). Nesse contexto, cabe ao relator 

julgar, monocraticamente, pedido de habeas corpus “que haja perdido seu 

objeto” (RITJMT, art. 51, XV). Com essas considerações, JULGA-SE 

PREJUDICADO este HC. Publique-se e intime-se. Transitada em julgado 

esta decisão, arquivem-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Des. MARCOS 

MACHADO

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009167-46.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12563-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (PACIENTE)

GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12563-O (ADVOGADO)

 

Assim sendo, indefiro a liminar vindicada.A partir da leitura da exordial fica 

claro que o habeas corpus volta-se contra a ordem de prisão expedida em 

desfavor de Leandro Ferreira da Silva ‘e outro’, cujo nome não foi 

declinado.Assim, intime-se o impetrante para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas), esclareça o nome das pessoas que pretende 

beneficiar com a impetração...

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009159-69.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN FERNANDO BERTOLO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:
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CRISTIAN FERNANDO BERTOLO OAB - MT27563/O (ADVOGADO)

LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO (PACIENTE)

 

Com essas considerações, declaro, monocraticamente, extinto o presente 

habeas corpus, sem análise do mérito, com fulcro no art. 51, inciso XV, do 

RITJMT, em decorrência da litispendência. Dê-se ciência à 

Procuradoria-Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, 

arquivem-se com os registros necessários. Publique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI, Relator.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009218-57.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

WESLEY PEREIRA DOS SANTOS (PACIENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009218-57.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 14:26:16 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARCOS MACHADO

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009166-61.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT12971-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MARCO AURÉLIO BRANDÃO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

RONALDO SANTOS DA SILVA (PACIENTE)

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT12971-A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

WELLITON DA CONCEICAO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

...Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão 

preventiva imposta ao paciente Ronaldo Santos da Silva ...

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009139-78.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992-O 

(ADVOGADO)

IZABEL CASSIA SANTOS ARAUJO (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar....

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009220-27.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009220-27.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 14:50:46 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARCOS MACHADO

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009160-54.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA (IMPETRANTE)

JULIANA DE FATIMA LANI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT16059-A (ADVOGADO)

CRISTIANO SIQUEIRA DA SILVA (PACIENTE)

GERUZA DE SOUZA SILVA (VÍTIMA)

LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA OAB - MT25645-A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada....

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1007720-23.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA SILVA PINHEIRO (IMPETRANTE)

GIVANILDO GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO)

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573/O (ADVOGADO)

CELIO ALVES DE SOUZA (PACIENTE)

 

"(...)Portanto, à vista do exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o 

feito, sem análise de mérito.(...)".Des. PAULO DA CUNHA-Relator

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009030-64.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O (ADVOGADO)

VITORIA CAROLINE DE SOUZA LEITMAM (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MICHELLE SANTOS PAPA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA PAULA SOUZA DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISMAR RANGEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

"(...) ,denego a ordem.Com o término do período de plantão, refaça-se a 

distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno 

deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a 

questão.Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à 

autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de 

Justiça.Cumpra-se."

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001319-08.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CASSIA CLEIA DE JESUS MARQUES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 
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sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009230-71.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)

Outros Interessados:

LINDIOMAR RIBEIRO DA SILVA (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009230-71.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 16:10:28 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). PAULO DA CUNHA

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008545-64.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT9880-O (ADVOGADO)

VANDERLEI MOREIRA DUARTE (PACIENTE)

DANIELA FARIA MACEDO (VÍTIMA)

A. B. R. (VÍTIMA)

 

"(...), o inconformismo da parte com o resultado da decisão deste Tribunal 

não é motivo para impetração de novo habeas corpus, afinal, entendendo 

que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve recorrer-se às 

instâncias superiores.Com essas considerações, JULGO EXTINTO, 

monocraticamente, o presente habeas corpus, sem análise do mérito, com 

fulcro no art. 160 do RITJMT.Após as formalidades de praxe, arquivem-se 

os autos.Cumpra-se."

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1007669-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ABREU ALMEIDA (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROBISON DA SILVA PINTO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009055-77.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973-O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LEDA MARIA CHAVES (PACIENTE)

 

"Vistos, (...), INTIME-SE o impetrante para instruir este HC com a decisão 

impugnada e traslados dos documentos comprobatórios sobre o estado de 

saúde da paciente e/ou doença preexistente, no prazo de até 72h (setenta 

e duas horas), sob pena de extinção ou indeferimento do pedido 

liminar.Após, retornem-me conclusos.Cumpra-se."

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009261-91.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)

Outros Interessados:

BENEDITO RODRIGO DA COSTA (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009261-91.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 16:47:06 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009264-46.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009264-46.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MARCOS MACHADO.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001619-67.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SANTANA RAMOS (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

SAMIL JOSE DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002374-86.2015.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE BITES MAIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16686-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARCOS DA CRUZ PINTO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013934-75.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIEL VIEIRA LOPES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSE FERREIRA MENDES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013934-75.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIEL VIEIRA LOPES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSE FERREIRA MENDES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010662-81.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028121-07.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HECKE (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

FERNANDA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028121-07.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HECKE (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

FERNANDA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004914-37.2015.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA BARBOSA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JACKELINE BATISTA DA SILVA DUARTE (VÍTIMA)

MARIA DE LOURDES MENDES CARVALHO (VÍTIMA)

VALMIRIA OENNING (VÍTIMA)

ROSANA CRISTINA VARASCHIN (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JUCILENE RODRIGUES MOREIRA SILVA (VÍTIMA)

SILVANA PESSOA (VÍTIMA)

KATIA MARIA KUNNTZ BECK (VÍTIMA)

MARIA SOLANGE DE SOUZA GOMES (VÍTIMA)

FABIANA DE SOUZA PEREIRA (VÍTIMA)

VANESSA APARECIDA FELIPE (VÍTIMA)

EVENISE APARECIDA DIAS SAMPAIO (VÍTIMA)

EDUARDO JOSÉ JUARES (VÍTIMA)

NUBIA GRACIELA DA SILVA (VÍTIMA)

JULIANA CRISTINA DO NASCIMENTO (VÍTIMA)

MARTA RODRIGUES VIEIRA (VÍTIMA)

VANIA CRISTINA FELIPE (VÍTIMA)

JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA (VÍTIMA)

KENIA N. GONÇALVES SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000802-67.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON MOREIRA SILVA (APELANTE)

ADALBERTO GARCIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA ROCHA REZENDE MACHADO OAB - MT24050-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000567-34.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMIR DA SILVA FREITAS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSE GONCALVES DA COSTA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001322-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM OAB - 037.218.931-82 (REPRESENTANTE)

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO)

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADILSON CAMILO LOPES (VÍTIMA)

MARIA LUCIA NUNES SOARES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001319-08.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CASSIA CLEIA DE JESUS MARQUES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.
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Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004426-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA XAVIER (APELADO)

Outros Interessados:

TEREZA MARIA DA SILVA XAVIER (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003500-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SOUZA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CASSIA LIMA DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004940-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - MT20861-A (ADVOGADO)

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - MT20858-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005380-62.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RAQUEL DE SOUZA MATTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000277-23.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLEUDO ALVES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

AUDEMIR FAUSTINO ALVES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001668-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (APELADO)

TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA (APELADO)

Outros Interessados:

KATIA REGINA OLIVEIRA SANTOS LOPES (VÍTIMA)

NAYANE SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 
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sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000513-31.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE GONCALVES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA OAB - MT21678-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013626-55.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS (APELANTE)

PAULO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O (ADVOGADO)

CHARLES CAETANO ROSA OAB - MT4371-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007347-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006889-61.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOUZA OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO FELIZARDO DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005516-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. O. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

J. E. S. O. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009517-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CONSTANTINO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DANILO DA SILVA BARBOZA (VÍTIMA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003416-79.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000147-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. M. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L. P. D. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0015821-13.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO)

ADEMAR COELHO DA SILVA OAB - MT14948-O (ADVOGADO)

ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA OAB - 062.331.358-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JANAINA SILVA MARTINS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. W. D. C. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0017646-84.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO PEREIRA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O (ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA IVANILDA SILVA HIPOLITO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003293-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MAGALHAES DO NASCIMENTO (APELANTE)

SILVANIA SOARES DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA OAB - MT25333-O (ADVOGADO)

SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO OAB - MT15226-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.
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Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000711-26.2014.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003566-34.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR DAGHETTI (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALFREDO DOS SANTOS SOBRINHO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001964-64.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEDIO APARECIDO TOSTA OAB - MT4855-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003422-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001756-70.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDINA ESTEVAM PEREIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009874-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 
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acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004392-46.2016.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

SANSSUY DA COSTA VILANOVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT14885-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ROSEMAR MELO ARGUELHO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016517-15.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FERNANDES DA LUZ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O (ADVOGADO)

JORGE BOTEGA OAB - MT6012-O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (VÍTIMA)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ164014-A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000040-14.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DE ALMEIDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AMANDA FERREIRA MARQUES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0007559-68.2013.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY MAX DE SOUZA SILVA (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016517-15.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FERNANDES DA LUZ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O (ADVOGADO)

JORGE BOTEGA OAB - MT6012-O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (VÍTIMA)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ164014-A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002962-57.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)
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Outros Interessados:

ALAIR PINHEIRO DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014663-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. R. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

R. V. T. E. T. L. (VÍTIMA)

A. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0023045-36.2014.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE NASCIMENTO E SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOUZA DE AMORIM OAB - MT10207-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DIEGO CAMPOS BATISTA BARCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MERCADO ALENCAR (VÍTIMA)

CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028830-42.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JODISON AUXILIADORO SILVA RODRIGUES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004292-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. O. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

E. R. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

V. G. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002205-75.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT19739-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA JOSÉ DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 
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acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016751-31.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO RODRIGUES DIAS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA OAB - MT25032/O (ADVOGADO)

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-A (ADVOGADO)

KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS OAB - MT25277-O 

(ADVOGADO)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007840-61.2015.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BEZERRA CUSTODIO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001954-98.2010.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI DA SILVA NOVAES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSÉ PEREIRA SOBRINHO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001970-37.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA COSTA MARQUES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014659-85.2012.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO GONCALVES DE FARIAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANO RODRIGUES FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014053-28.2010.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVA RONDON (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-A (ADVOGADO)

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOAO TRESSOLDI DA SILVA (VÍTIMA)

RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)
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MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NERIVALDO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

JONES SOUZA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

RONI OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVERTON DANILO JESUS BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODINEI FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014659-85.2012.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO GONCALVES DE FARIAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANO RODRIGUES FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005415-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ADRIAN VITOR COSTA FREITAS (VÍTIMA)

GABRIELY CABRAL VICENTE (VÍTIMA)

DEBORA SILVA ROSA (VÍTIMA)

ZENILDO RORIGUES DA SILVA (VÍTIMA)

DIOGO LEDESMA GONCALVES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003476-87.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JCSON FERREIRA ALCANTARA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 2000084-25.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORENO GONCALVES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0000801-09.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON PERES ALVES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT10927-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 
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sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007689-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO CELESTINO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016542-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

F. F. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA LEMES DE SOUZA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0012471-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. F. D. C. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

H. S. S. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000466-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JUDITE LUIZA FAZAN (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004618-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RAMOS DOS REIS (APELANTE)

SIDNEY FRANCA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833-A (ADVOGADO)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT14377-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LUCIANO CLAYTON DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

ROSA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006736-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO ALVES VIEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONIR PAULO CAPITANIO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 
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horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016244-65.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

WEVERTON RIBEIRO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO SANCHES MANHAS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001914-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE LIMA OAB - 061.562.371-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GILSON JOSE DA SILVA (VÍTIMA)

ALINNE DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)

RENATA DA LUZ MORISSO (VÍTIMA)

MARCELO LUIS WICHROWSKI (VÍTIMA)

CAROLAINE GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA)

CAMILA MOHR (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0018340-87.2017.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES CARVALHO OAB - MT10245-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

B. C. A. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002676-36.2005.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA CRUZ MESSIAS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ADAO DE CAMPOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JAIRO MAX DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO DE ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002266-84.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADIUSON DOS SANTOS GIONGO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT8443-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RENAN RIBAS SETENE (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 
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condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001937-72.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOAO GABRIEL GUIZZO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002013-30.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE RUFINO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VANUZIA MARIA SILVIO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000266-87.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DAS MERCES VILAR (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MANOEL HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004720-68.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES BARRETO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004042-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVDE APARECIDO PERCILIANO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MIKAEL VICTOR MARQUES ALMEIDA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010508-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. R. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB - MT16355-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

N. D. S. F. (VÍTIMA)

M. D. S. F. (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. D. S. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 
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preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011381-71.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE ARRUDA MAGALHAES (APELANTE)

MARCELO DA SILVA PEDROSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000500-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SIQUEIRA DE PONTES (APELANTE)

GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA (APELANTE)

IGOR RAMOS BIAZUS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102-O (ADVOGADO)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT14495-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CICERO GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004882-86.2006.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES (APELANTE)

WALTER CESAR DE MATTOS (APELANTE)

LUIZ CLARO DE MELO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES OAB - MT4659-O (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO)

ADRIANO COUTINHO DE AQUINO OAB - MT10176-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

OAB - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

EDSON GARCIA DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS MARINO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1017653-54.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES PEREIRA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LAURA MARIA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009294-33.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. R. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT13777-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

P. A. F. (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 175 de 281



289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000082-84.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

DUQUE MALAQUIAS REZENDE (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DORVINO MALAQUIAS REZENDE (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 0003779-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE PAULA TAQUES (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GIOVANA FRANCIELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000859-20.2008.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO (APELANTE)

VALDIR DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO OAB - MT7260-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIO AGUSTINHO DALL'ALBA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008433-85.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO BARBOSA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000050-82.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT8036-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006696-27.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ZANATELI (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE ZANATELI (APELADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014286-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SOARES DA MOTTA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001045-66.2014.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAHYANNE PÂMELA MARTINS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JESMITA PEREIRA MARTINS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000689-44.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CLEITON BARROS (APELANTE)

ADRIANO PADILHA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025-O 

(ADVOGADO)

NADJA BARROS MARTINS OAB - MT21491-O (ADVOGADO)

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002196-53.2008.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE ARAUJO LIMA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001218-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDA SOARES DE SOUZA (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
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Processo Número: 1001042-89.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

SHIRLEI LEITE DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005953-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BARROS DA SILVA (APELANTE)

WELLINGTON SOUZA DE CASTRO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

GILSON CESAR CARLOS DA SILVA (VÍTIMA)

VALDEIR CARLOS CORREA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOÃO BATISTA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MISLENE DE ALMEIDA LEITE (VÍTIMA)

DANIEL DE SOUZA MARTINS (VÍTIMA)

GILMAR DIAS DE BORBA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003063-39.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. S. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. -. P. (APELADO)

Outros Interessados:

A. M. B. (VÍTIMA)

M. P. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. V. B. D. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001412-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EMERSON DIAS MOURA PEREIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008468-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO OAB - MT22992-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005759-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYSON PINTO DE MESQUITA (APELANTE)

WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

KARINE DE PAULA NUNES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1018315-18.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN SANTOS MENEGAZZO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MAICON STOLARSKE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANO STOLARSKE (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO KOCH (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA APARECIDA ALVES (VÍTIMA)

PAULO FERREIRA CARVALHO (VÍTIMA)

ELAINE LOURDES SARTOR HOLANDA MORAES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005279-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON OLIVEIRA DIAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AUTO POSTO OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

AUTO POSTO AMIGAO (VÍTIMA)

GILBERTO FREIRE DA COSTA (VÍTIMA)

AUTO POSTO BOM TEMPO (VÍTIMA)

AUTO POSTO UIRAPURU (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014408-88.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MORLEAN MENDES DELGADO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001927-06.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REI DE CAMPOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO)

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO)

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCIA KELLY GARCES DOS SANTOS (VÍTIMA)

MARIA IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000210-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SOLANGE CASSIANA DE SOUSA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 
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289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005884-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003920-65.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO (APELADO)

HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JURANDI OLIVEIRA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001302-69.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERLAN DOS SANTOS ALVES (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422-O (ADVOGADO)

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT21499-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PABLO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0018215-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI LOCADIO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EVERTON LOCADIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEIR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004513-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SOUZA CRUZ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALCIONE ALVES DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004225-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 180 de 281



sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001995-53.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA (RECORRIDO)

Outros Interessados:

BRUNO SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

AILTON DA ROCHA DUARTE (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014638-41.2014.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RICARDE REIS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

EVANESSA FANTACHOLI (VÍTIMA)

LUCIVALDO RODRIGUES BARBOSA (VÍTIMA)

EVANES MEDRADO ALVES FANTACHOLI (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003680-69.2009.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

HAIRTON BORGES JUNIOR (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB - MT18791-O (ADVOGADO)

RODRIGO POUSO MIRANDA OAB - MT12333-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ODINEI LOURENCO PINHEIRO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007520-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GILMAR ANGELO DA SILVA (VÍTIMA)

JOSE DE JESUS HERRERA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000050-21.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA (APELANTE)

ROBSON PAULINO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CLAUDINEI MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANGELA MAGDA PEREIRA MORAIS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000051-31.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 181 de 281



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUCAS ALVES FONSECA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT6283-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003983-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB DA SILVA PONTES (APELADO)

Outros Interessados:

MARIA DOS ANJOS CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001687-56.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VIEIRA RODRIGUES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT6259-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1002385-23.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. H. (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-O (ADVOGADO)

ENOQUE DA SILVA SAMPAIO OAB - MT19120-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. L. D. S. T. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000431-61.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVINA DA SILVA (APELANTE)

CICERO RODRIGUES DE LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDIA PENHA GONCALVES OAB - MT2886-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002258-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
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sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001355-50.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO DA SILVA OAB - MT3685-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ COSTA DE SOUZA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000866-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001566-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GEZIANE BURIOLA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1015236-31.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CARNEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT8028-A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDSON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA)

JOAO OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000601-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER FERREIRA DE SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT20075-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

HALISON HANRIQUE MOREIRA SANTOS (VÍTIMA)

VITOR RAMOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0019655-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LORHANA LOUISE GOMES PERUSSO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0017251-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PESSOA DE SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009381-90.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AMORIM NERY (APELANTE)

KAYQUE GONCALVES LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT3402-O 

(ADVOGADO)

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LUCAS DOS SANTOS ARAUJO (VÍTIMA)

SEVERINO FERREIRA DE LIMA (VÍTIMA)

WILLIAN FEITOSA SILVA (VÍTIMA)

ALDAIR CORREA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000267-98.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA COSTA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARCIA CARDOSO RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008958-02.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO COSTA MEDEIROS (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALDINEI OLIVEIRA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE ARAUJO SANTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028780-74.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAUDIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 184 de 281



sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008934-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FREIRE DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106-O (ADVOGADO)

RAMON HONDA SILVA OAB - MT23916-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000120-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT10773-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006791-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO (APELANTE)

DIEGO PRADO FERREIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALEXSANDRO DA CRUZ (VÍTIMA)

THALYS OLIVEIRA DA CRUZ (VÍTIMA)

ELIZANGELA ARRUDA SARDINHA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUILHERME HENRIQUE MARQUIZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000157-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

Jonair Francisco de Oliveira (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - RIO BRANCO (APELADO)

Outros Interessados:

NILIA ROSA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0001983-64.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS OAB - MT25801-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001447-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 185 de 281



Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO)

DIONIS PEREIRA DA SILVA OAB - 946.053.001-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIS PEREIRA DA SILVA (APELADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DAVID ANTONIO COCCO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003508-64.2008.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA E SILVA (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE PAULA E SILVA (APELADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001213-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON VINICIUS FREITAS DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AGILIO VITORIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

JOSE DOMINGOS DA SILVA (VÍTIMA)

ANDERSON CHRISTIAN DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NAELSON SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002014-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER ORTEGA LEAO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

GEYSE MARCELA CHIUCHI (VÍTIMA)

EVALDO RODRIGUES DA CRUZ (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007808-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELTEN ANDRE SILVA SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0023872-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 
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preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006384-08.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOCELINE RAMOS DE JESUS GONCALVES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004579-49.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARCOS KOUITI SAKAMOTO KIKUTA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013989-71.2017.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY VINICIUS DE MOURA OAB - 055.858.381-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

BRENDA MARIA NERES ALCANTARA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003127-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SANTANA DE MELLOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

L. V. O. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001740-22.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

FATIMA ROSA DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001806-95.2007.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BARREIRA DE CASTRO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

NOEL MESSIAS BENTO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 
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horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001258-86.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003411-12.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CORREIA DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT16944-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

D. C. N. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. E. D. N. F. (VÍTIMA)

BETHANIA DE MORAES NOGUEIRA NEVES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001230-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVIN JEIMICKON DA SILVA SIMEAO (APELANTE)

JOSIANE COSTANTE (APELANTE)

GABRIEL JUNIOR RODRIGUES DE ARRUDA (APELANTE)

APARECIDO FLORENTINO JUNIOR (APELANTE)

JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE (APELANTE)

PABLO SÉRGIO FERREIRA SECATO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT6214-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013823-05.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES DE ALMEIDA (APELADO)

Outros Interessados:

EMBRACON CONSORCIO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010939-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003105-45.2014.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NUNES DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES DE SOUZA OAB - MT26492-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCELO RODRIGUES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

WITAINARA VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON DIVINO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014984-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELSON ALMEIDA JESUS (APELANTE)

LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

THULYO EVERTON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)

THADEU BRUNO RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002374-86.2015.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE BITES MAIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16686-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARCOS DA CRUZ PINTO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013934-75.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIEL VIEIRA LOPES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSE FERREIRA MENDES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013934-75.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIEL VIEIRA LOPES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSE FERREIRA MENDES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010662-81.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 
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esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028121-07.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HECKE (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

FERNANDA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028121-07.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HECKE (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

FERNANDA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004914-37.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA BARBOSA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JACKELINE BATISTA DA SILVA DUARTE (VÍTIMA)

MARIA DE LOURDES MENDES CARVALHO (VÍTIMA)

VALMIRIA OENNING (VÍTIMA)

ROSANA CRISTINA VARASCHIN (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JUCILENE RODRIGUES MOREIRA SILVA (VÍTIMA)

SILVANA PESSOA (VÍTIMA)

KATIA MARIA KUNNTZ BECK (VÍTIMA)

MARIA SOLANGE DE SOUZA GOMES (VÍTIMA)

FABIANA DE SOUZA PEREIRA (VÍTIMA)

VANESSA APARECIDA FELIPE (VÍTIMA)

EVENISE APARECIDA DIAS SAMPAIO (VÍTIMA)

EDUARDO JOSÉ JUARES (VÍTIMA)

NUBIA GRACIELA DA SILVA (VÍTIMA)

JULIANA CRISTINA DO NASCIMENTO (VÍTIMA)

MARTA RODRIGUES VIEIRA (VÍTIMA)

VANIA CRISTINA FELIPE (VÍTIMA)

JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA (VÍTIMA)

KENIA N. GONÇALVES SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000802-67.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON MOREIRA SILVA (APELANTE)

ADALBERTO GARCIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA ROCHA REZENDE MACHADO OAB - MT24050-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000567-34.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMIR DA SILVA FREITAS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSE GONCALVES DA COSTA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 
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esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001322-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM OAB - 037.218.931-82 (REPRESENTANTE)

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO)

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADILSON CAMILO LOPES (VÍTIMA)

MARIA LUCIA NUNES SOARES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001319-08.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CASSIA CLEIA DE JESUS MARQUES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004426-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA XAVIER (APELADO)

Outros Interessados:

TEREZA MARIA DA SILVA XAVIER (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003500-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SOUZA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CASSIA LIMA DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004940-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - MT20861-A (ADVOGADO)

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - MT20858-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005380-62.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RAQUEL DE SOUZA MATTOS (VÍTIMA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000277-23.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLEUDO ALVES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

AUDEMIR FAUSTINO ALVES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001668-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (APELADO)

TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA (APELADO)

Outros Interessados:

KATIA REGINA OLIVEIRA SANTOS LOPES (VÍTIMA)

NAYANE SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000513-31.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE GONCALVES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA OAB - MT21678-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013626-55.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS (APELANTE)

PAULO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O (ADVOGADO)

CHARLES CAETANO ROSA OAB - MT4371-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007347-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 
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283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006889-61.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOUZA OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO FELIZARDO DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005516-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. O. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

J. E. S. O. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009517-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CONSTANTINO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DANILO DA SILVA BARBOZA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003416-79.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000147-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. M. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L. P. D. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0015821-13.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO)

ADEMAR COELHO DA SILVA OAB - MT14948-O (ADVOGADO)

ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA OAB - 062.331.358-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JANAINA SILVA MARTINS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. W. D. C. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 
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289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0017646-84.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO PEREIRA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O (ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA IVANILDA SILVA HIPOLITO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003293-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MAGALHAES DO NASCIMENTO (APELANTE)

SILVANIA SOARES DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA OAB - MT25333-O (ADVOGADO)

SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO OAB - MT15226-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000711-26.2014.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003566-34.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR DAGHETTI (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALFREDO DOS SANTOS SOBRINHO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001964-64.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROFINO EDMUNDO DE TOLEDO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEDIO APARECIDO TOSTA OAB - MT4855-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003422-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001756-70.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDINA ESTEVAM PEREIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009874-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004392-46.2016.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

SANSSUY DA COSTA VILANOVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT14885-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ROSEMAR MELO ARGUELHO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016517-15.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FERNANDES DA LUZ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O (ADVOGADO)

JORGE BOTEGA OAB - MT6012-O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (VÍTIMA)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ164014-A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000040-14.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DE ALMEIDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AMANDA FERREIRA MARQUES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.
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Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0007559-68.2013.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY MAX DE SOUZA SILVA (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016517-15.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FERNANDES DA LUZ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O (ADVOGADO)

JORGE BOTEGA OAB - MT6012-O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (VÍTIMA)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ164014-A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002962-57.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALAIR PINHEIRO DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014663-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. R. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

R. V. T. E. T. L. (VÍTIMA)

A. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0023045-36.2014.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE NASCIMENTO E SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOUZA DE AMORIM OAB - MT10207-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DIEGO CAMPOS BATISTA BARCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MERCADO ALENCAR (VÍTIMA)

CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028830-42.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JODISON AUXILIADORO SILVA RODRIGUES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 
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horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004292-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. O. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

E. R. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

V. G. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002205-75.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT19739-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA JOSÉ DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016751-31.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO RODRIGUES DIAS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA OAB - MT25032/O (ADVOGADO)

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-A (ADVOGADO)

KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS OAB - MT25277-O 

(ADVOGADO)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007840-61.2015.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BEZERRA CUSTODIO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001954-98.2010.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI DA SILVA NOVAES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSÉ PEREIRA SOBRINHO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.
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Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001970-37.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA COSTA MARQUES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014659-85.2012.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO GONCALVES DE FARIAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANO RODRIGUES FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014053-28.2010.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVA RONDON (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-A (ADVOGADO)

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOAO TRESSOLDI DA SILVA (VÍTIMA)

RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NERIVALDO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

JONES SOUZA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

RONI OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVERTON DANILO JESUS BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODINEI FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014659-85.2012.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO GONCALVES DE FARIAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANO RODRIGUES FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005415-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ADRIAN VITOR COSTA FREITAS (VÍTIMA)

GABRIELY CABRAL VICENTE (VÍTIMA)

DEBORA SILVA ROSA (VÍTIMA)

ZENILDO RORIGUES DA SILVA (VÍTIMA)

DIOGO LEDESMA GONCALVES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003476-87.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JCSON FERREIRA ALCANTARA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 198 de 281



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 2000084-25.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORENO GONCALVES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0000801-09.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON PERES ALVES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT10927-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007689-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO CELESTINO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016542-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

F. F. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA LEMES DE SOUZA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0012471-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. F. D. C. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

H. S. S. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000466-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)
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Outros Interessados:

JUDITE LUIZA FAZAN (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004618-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RAMOS DOS REIS (APELANTE)

SIDNEY FRANCA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833-A (ADVOGADO)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT14377-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LUCIANO CLAYTON DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

ROSA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006736-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO ALVES VIEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONIR PAULO CAPITANIO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016244-65.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

WEVERTON RIBEIRO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO SANCHES MANHAS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001914-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE LIMA OAB - 061.562.371-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GILSON JOSE DA SILVA (VÍTIMA)

ALINNE DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)

RENATA DA LUZ MORISSO (VÍTIMA)

MARCELO LUIS WICHROWSKI (VÍTIMA)

CAROLAINE GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA)

CAMILA MOHR (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0018340-87.2017.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES CARVALHO OAB - MT10245-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

B. C. A. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 
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preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002676-36.2005.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA CRUZ MESSIAS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ADAO DE CAMPOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JAIRO MAX DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO DE ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002266-84.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADIUSON DOS SANTOS GIONGO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT8443-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RENAN RIBAS SETENE (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001937-72.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOAO GABRIEL GUIZZO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002013-30.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE RUFINO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VANUZIA MARIA SILVIO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000266-87.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DAS MERCES VILAR (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MANOEL HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004720-68.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES BARRETO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004042-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVDE APARECIDO PERCILIANO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MIKAEL VICTOR MARQUES ALMEIDA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010508-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. R. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB - MT16355-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

N. D. S. F. (VÍTIMA)

M. D. S. F. (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. D. S. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011381-71.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE ARRUDA MAGALHAES (APELANTE)

MARCELO DA SILVA PEDROSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000500-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SIQUEIRA DE PONTES (APELANTE)

GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA (APELANTE)

IGOR RAMOS BIAZUS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102-O (ADVOGADO)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT14495-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CICERO GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004882-86.2006.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES (APELANTE)

WALTER CESAR DE MATTOS (APELANTE)

LUIZ CLARO DE MELO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES OAB - MT4659-O (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO)

ADRIANO COUTINHO DE AQUINO OAB - MT10176-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

OAB - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

EDSON GARCIA DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS MARINO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES (TERCEIRO INTERESSADO)
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MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1017653-54.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES PEREIRA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LAURA MARIA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009294-33.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. R. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT13777-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

P. A. F. (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000082-84.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

DUQUE MALAQUIAS REZENDE (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DORVINO MALAQUIAS REZENDE (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 0003779-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE PAULA TAQUES (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GIOVANA FRANCIELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000859-20.2008.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO (APELANTE)

VALDIR DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO OAB - MT7260-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIO AGUSTINHO DALL'ALBA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 
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283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008433-85.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO BARBOSA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000050-82.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT8036-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006696-27.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ZANATELI (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE ZANATELI (APELADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014286-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SOARES DA MOTTA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001045-66.2014.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAHYANNE PÂMELA MARTINS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JESMITA PEREIRA MARTINS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000689-44.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CLEITON BARROS (APELANTE)

ADRIANO PADILHA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025-O 

(ADVOGADO)

NADJA BARROS MARTINS OAB - MT21491-O (ADVOGADO)

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 
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DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002196-53.2008.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE ARAUJO LIMA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001218-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDA SOARES DE SOUZA (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001042-89.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO SANTOS DA CRUZ (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

SHIRLEI LEITE DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005953-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BARROS DA SILVA (APELANTE)

WELLINGTON SOUZA DE CASTRO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

GILSON CESAR CARLOS DA SILVA (VÍTIMA)

VALDEIR CARLOS CORREA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOÃO BATISTA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MISLENE DE ALMEIDA LEITE (VÍTIMA)

DANIEL DE SOUZA MARTINS (VÍTIMA)

GILMAR DIAS DE BORBA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003063-39.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. S. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. -. P. (APELADO)

Outros Interessados:

A. M. B. (VÍTIMA)

M. P. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. V. B. D. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001412-68.2020.8.11.0000
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EMERSON DIAS MOURA PEREIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008468-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO OAB - MT22992-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005759-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYSON PINTO DE MESQUITA (APELANTE)

WILLIASMAR CONSTANCIO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

KARINE DE PAULA NUNES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1018315-18.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN SANTOS MENEGAZZO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MAICON STOLARSKE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANO STOLARSKE (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO KOCH (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA APARECIDA ALVES (VÍTIMA)

PAULO FERREIRA CARVALHO (VÍTIMA)

ELAINE LOURDES SARTOR HOLANDA MORAES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005279-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON OLIVEIRA DIAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AUTO POSTO OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

AUTO POSTO AMIGAO (VÍTIMA)

GILBERTO FREIRE DA COSTA (VÍTIMA)

AUTO POSTO BOM TEMPO (VÍTIMA)

AUTO POSTO UIRAPURU (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014408-88.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MORLEAN MENDES DELGADO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 
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será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001927-06.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REI DE CAMPOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO)

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO)

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCIA KELLY GARCES DOS SANTOS (VÍTIMA)

MARIA IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000210-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SOLANGE CASSIANA DE SOUSA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005884-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003920-65.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO (APELADO)

HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JURANDI OLIVEIRA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001302-69.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERLAN DOS SANTOS ALVES (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422-O (ADVOGADO)

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT21499-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PABLO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0018215-12.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI LOCADIO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EVERTON LOCADIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEIR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004513-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SOUZA CRUZ (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALCIONE ALVES DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004225-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001995-53.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA (RECORRIDO)

Outros Interessados:

BRUNO SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

AILTON DA ROCHA DUARTE (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014638-41.2014.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RICARDE REIS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

EVANESSA FANTACHOLI (VÍTIMA)

LUCIVALDO RODRIGUES BARBOSA (VÍTIMA)

EVANES MEDRADO ALVES FANTACHOLI (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003680-69.2009.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

HAIRTON BORGES JUNIOR (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB - MT18791-O (ADVOGADO)

RODRIGO POUSO MIRANDA OAB - MT12333-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ODINEI LOURENCO PINHEIRO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 
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289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007520-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GILMAR ANGELO DA SILVA (VÍTIMA)

JOSE DE JESUS HERRERA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000050-21.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA (APELANTE)

ROBSON PAULINO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CLAUDINEI MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANGELA MAGDA PEREIRA MORAIS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000051-31.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUCAS ALVES FONSECA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT6283-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003983-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB DA SILVA PONTES (APELADO)

Outros Interessados:

MARIA DOS ANJOS CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001687-56.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VIEIRA RODRIGUES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT6259-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1002385-23.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. H. (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-O (ADVOGADO)

ENOQUE DA SILVA SAMPAIO OAB - MT19120-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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A. L. D. S. T. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000431-61.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVINA DA SILVA (APELANTE)

CICERO RODRIGUES DE LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDIA PENHA GONCALVES OAB - MT2886-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002258-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001355-50.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO DA SILVA OAB - MT3685-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ COSTA DE SOUZA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000866-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001566-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GEZIANE BURIOLA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.
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Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1015236-31.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CARNEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT8028-A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDSON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA)

JOAO OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000601-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER FERREIRA DE SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT20075-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

HALISON HANRIQUE MOREIRA SANTOS (VÍTIMA)

VITOR RAMOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0019655-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LORHANA LOUISE GOMES PERUSSO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0017251-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PESSOA DE SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009381-90.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AMORIM NERY (APELANTE)

KAYQUE GONCALVES LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT3402-O 

(ADVOGADO)

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LUCAS DOS SANTOS ARAUJO (VÍTIMA)

SEVERINO FERREIRA DE LIMA (VÍTIMA)

WILLIAN FEITOSA SILVA (VÍTIMA)

ALDAIR CORREA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000267-98.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA COSTA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 211 de 281



Outros Interessados:

MARCIA CARDOSO RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008958-02.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO COSTA MEDEIROS (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALDINEI OLIVEIRA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE ARAUJO SANTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0028780-74.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAUDIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008934-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FREIRE DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106-O (ADVOGADO)

RAMON HONDA SILVA OAB - MT23916-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000120-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT10773-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006791-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO (APELANTE)

DIEGO PRADO FERREIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALEXSANDRO DA CRUZ (VÍTIMA)

THALYS OLIVEIRA DA CRUZ (VÍTIMA)

ELIZANGELA ARRUDA SARDINHA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUILHERME HENRIQUE MARQUIZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 
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acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000157-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

Jonair Francisco de Oliveira (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - RIO BRANCO (APELADO)

Outros Interessados:

NILIA ROSA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0001983-64.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS OAB - MT25801-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001447-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO)

DIONIS PEREIRA DA SILVA OAB - 946.053.001-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIS PEREIRA DA SILVA (APELADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DAVID ANTONIO COCCO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003508-64.2008.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA E SILVA (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE PAULA E SILVA (APELADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001213-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON VINICIUS FREITAS DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AGILIO VITORIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

JOSE DOMINGOS DA SILVA (VÍTIMA)

ANDERSON CHRISTIAN DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NAELSON SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002014-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER ORTEGA LEAO (APELANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

GEYSE MARCELA CHIUCHI (VÍTIMA)

EVALDO RODRIGUES DA CRUZ (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007808-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELTEN ANDRE SILVA SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0023872-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006384-08.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOCELINE RAMOS DE JESUS GONCALVES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004579-49.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARCOS KOUITI SAKAMOTO KIKUTA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013989-71.2017.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY VINICIUS DE MOURA OAB - 055.858.381-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

BRENDA MARIA NERES ALCANTARA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL
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Processo Número: 0003127-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SANTANA DE MELLOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

L. V. O. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001740-22.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

FATIMA ROSA DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001806-95.2007.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BARREIRA DE CASTRO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

NOEL MESSIAS BENTO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001258-86.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003411-12.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CORREIA DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT16944-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

D. C. N. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. E. D. N. F. (VÍTIMA)

BETHANIA DE MORAES NOGUEIRA NEVES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001230-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVIN JEIMICKON DA SILVA SIMEAO (APELANTE)

JOSIANE COSTANTE (APELANTE)

GABRIEL JUNIOR RODRIGUES DE ARRUDA (APELANTE)

APARECIDO FLORENTINO JUNIOR (APELANTE)

JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE (APELANTE)

PABLO SÉRGIO FERREIRA SECATO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT6214-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 
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sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013823-05.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES DE ALMEIDA (APELADO)

Outros Interessados:

EMBRACON CONSORCIO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010939-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003105-45.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NUNES DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES DE SOUZA OAB - MT26492-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCELO RODRIGUES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

WITAINARA VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON DIVINO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014984-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELSON ALMEIDA JESUS (APELANTE)

LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

THULYO EVERTON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)

THADEU BRUNO RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006431-55.2012.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

FERNADO VINNICIUS COIMBRA DE MORAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ROMARIO PEREIRA BEZERRA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DOUGLAS BARROS AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001021-64.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO EVARISTO DE CAMARGO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT15333-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011328-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL VALLIM (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MED PET CLINICA VETERINARIA (VÍTIMA)

ANGELA PAULA PELLIZZARI NASCIMENTO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004571-33.2008.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

USLEI FERNANDES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TEREZINHA KOCH KIENEN (VÍTIMA)

JOCIMAR PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO)

JALMIRO PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDERLEI KIENEN (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004287-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES COELHO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ROSIMAR APARECIDA DE LIMA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003226-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

JOSUE FIGENO PAULINO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT19229-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

JOSUE FIGENO PAULINO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT19229-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DAVID KROSKI RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011110-25.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ERNANDES LACERDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694-O 

(ADVOGADO)

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT3402-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

PRISCYLLA ALVES DE MORAES BELLUCCI (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004436-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

REGINALDO DE TAL (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0003271-75.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA VITORIO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDILSON RIBEIRO OAB - MS13330 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002533-92.2016.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR INOCENTE BORTOLINI (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007054-87.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SEIBEL (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DARLENE SEIBEL (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001681-05.2015.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONCO MARTINS DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

VALDIRENE FERREIRA DA SILVA PEREIRA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001547-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON SANTOS DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0022213-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BATISTA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002638-06.2015.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO FERREIRA LEITE (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CARLOS ALBERTO LUCAS DE MELO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0020501-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELY DA COSTA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ELZA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

HOTEL IMIGRANTES (VÍTIMA)

TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0015019-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI (APELANTE)

SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NUBIA CRISTINA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002376-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA DE ARRUDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT14783-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ANIELSON CANAVARROS DE LIMA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.
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Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0022865-49.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS ROCHA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO GARCIA FERREIRA OAB - MT22334-O (ADVOGADO)

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO)

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ADRIELE CAMPOS FELICIANO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000229-50.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

JULIO CEZAR RIBEIRO DE JESUS OAB - 944.220.601-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR RIBEIRO DE JESUS OAB - 944.220.601-04 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004165-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALINE MAZUREKI (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000732-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. A. (APELADO)

I. L. M. C. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. H. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L. K. M. Q. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. C. P. J. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

G. R. P. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0022487-93.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

IRACELY DE SOUZA LEMES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008534-88.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA FERNANDES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ALISSON RICHARD CUNHA DOS SANTOS (VÍTIMA)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002364-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELANTE)

R. S. D. O. (APELANTE)

P. J. D. N. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. D. N. (APELADO)

R. S. D. O. (APELADO)

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. F. R. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009021-58.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ARAUJO SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT3402-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

RANIERE RAMOS PEREIRA (VÍTIMA)

CLENIA SILVA DE ALMEIDA (VÍTIMA)

DROGA CERTA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000139-28.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-O (ADVOGADO)

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL OAB - MT14398-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DAYANE CRISTINA DE SOUZA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006544-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE GRESELLE PINTO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0012373-31.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOES SIMIONI (APELADO)

Outros Interessados:

JEFFERSON SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RAFAEL CUSTODIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ARNALDELEY LUIZ LEAL (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 
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sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000346-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ARRUDA BRANDÃO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ÉRICA CRISTINA DE JESUS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001423-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON MALHEIROS SOARES (APELANTE)

MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904-O (ADVOGADO)

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB - MT16355-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - SINOP (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RENATO FERNANDES BUENO (VÍTIMA)

JOSIANE FARIAS (VÍTIMA)

JOSE PAULO DA SILVA (VÍTIMA)

KARITA LAURA FARIAS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000501-11.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE JESUS DA SILVA (APELANTE)

GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT10364-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CEDINEI SANTANA DO NASCIMENTO (VÍTIMA)

NOEL DA SILVA ANUNCIACAO (VÍTIMA)

EDEVALDO PEREIRA NUNES (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0018320-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NEIDE DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002512-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARLOS DE CAMPOS (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0023376-81.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEF DE PINHO VIANA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001496-69.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON BATISTA FERNANDES (RECORRENTE)

CORNELIO CRUZ (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MOACIR OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010881-65.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LOPES DE OLIVEIRA (APELANTE)

LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LUIZ FERNANDO CARDOSO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001811-58.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SANTANA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1017922-93.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTINO DA SILVA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

GENALDO MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ILDO MARTILIANO DA SILVA (VÍTIMA)

HIGOR RIBEIRO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

AMADO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

ADEILDO MARTILIANO DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GEIZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000326-42.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - ALTO GARÇAS (APELANTE)

MICHELE FERNANDA GONCALVES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE FERNANDA GONCALVES (APELADO)

MPEMT - ALTO GARCAS (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 
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sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000109-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA OAB - MT14131-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AILTON PIRES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001041-07.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA SILVA NETO (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT13116-O (ADVOGADO)

MOACIR RIBEIRO OAB - MT3562/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

FLAVIO MARCOS FELIPE VIANA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007215-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA (APELANTE)

JHONATON DA SILVA GUERRA (APELANTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)

JOHN OLIVEIRA GUERRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELIA DOS ANJOS VIEIRA MARINHO OAB - GO55270 (ADVOGADO)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974-A (ADVOGADO)

NIVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT17795-O (ADVOGADO)

ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS OAB - PB16502-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

RONALDO FERREIRA GUERRA (APELADO)

CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA (APELADO)

JHONATON DA SILVA GUERRA (APELADO)

JOHN OLIVEIRA GUERRA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974-A (ADVOGADO)

GISELIA DOS ANJOS VIEIRA MARINHO OAB - GO55270 (ADVOGADO)

ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS OAB - PB16502-O (ADVOGADO)

NIVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT17795-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MAISA BERNARDES SILVA FERREIRA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

WESLEI PAULINO DE MELO (VÍTIMA)

GABRIEL PEREIRA XAVIER (VÍTIMA)

RODRIGO DA SILVA ELIAS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000677-57.2014.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSON ROGERS ARAUJO DA SILVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DENISE SILVA SILVESTRI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1000956-21.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO DA SILVA DIAS (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0019717-59.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

OILTON COUTO ALMEIDA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OILTON COUTO ALMEIDA (APELADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUILHERME SANTOS (VÍTIMA)

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DA SILVA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIO ALEXANDRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0012966-08.2008.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA FERRETTI OAB - MT9994-B (ADVOGADO)

EDEMILSON DOS SANTOS SIQUEIRA (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1008019-97.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT23089-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FABRICIO ANDREY DE OLIVEIRA SCARTON (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS MARTINS FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)

ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011721-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACEONE DE SOUSA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1007751-43.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT19739-A (ADVOGADO)

SHINTHIA MARIA GONCALVES OAB - MT16950-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GILVAN LOURENCO SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 
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sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1004873-48.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DA CRUZ (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

LUIZ CARLOS INÁCIO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURÍCIO SILVA RAMOS (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006766-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT6539-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLEBERSON XAVIER TORRES CORDEIRO (VÍTIMA)

VALDIR SOARES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1000995-18.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES MONTEIRO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCELO LINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001112-09.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CARVALHO LOURENCO (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT13534-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

JOSIAS ALBERTO JESUS DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VANDERLEI CARVALHO LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0012011-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

PEDRO OLIVEIRA SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1019004-62.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. J. (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. M. G. (RECORRIDO)

Outros Interessados:

R. L. D. S. (VÍTIMA)

L. L. D. S. (VÍTIMA)
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MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1018336-91.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DIAS DA LUZ (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NEUCI FRANCISCA DE JESUS (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0038003-22.2017.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAN VIEIRA DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUZA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014587-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES ALVES DIONISIO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0037301-42.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL DAHROUGE (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009703-81.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MOREIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADINEUZA ALVES PEREIRA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003596-33.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR DE CASTRO SILVA (APELANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JERVAZO ALVES VIANA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0023271-30.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDUILSON JOSE PEREIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)

Outros Interessados:

REJANE MATEUS MERQUIADES PEREIRA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000432-14.2014.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT15333-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JULIANA SALIN DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003596-33.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR DE CASTRO SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JERVAZO ALVES VIANA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000988-96.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOARES RODRIGUES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT8873-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006382-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAICA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT21145/O (ADVOGADO)

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CARLOS ALBERTO RAMSAY GARCIA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 
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esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004569-05.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA SILVA GONCALVES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003726-86.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. J. G. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000833-68.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. F. (APELADO)

M. C. M. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485-A (ADVOGADO)

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. M. F. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0044610-17.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL FERNANDO DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)

Outros Interessados:

HEVERSON DA SILVA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTEFANI DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 2000575-32.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006558-85.2015.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

NIVALDO DE OLIVEIRA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)
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MERCADO VIEIRA (VÍTIMA)

BRUNO GONSAGA DA COSTA VIEIRA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1007669-12.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ABREU ALMEIDA (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROBISON DA SILVA PINTO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007426-97.2014.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA MIRANDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MARCIO DIAS CUNHA OAB - MT5391-O (ADVOGADO)

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

GILDO DE SOUZA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GEOVANE CORREA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0014698-06.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008608-89.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324-B (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO (PACIENTE)

DIEGO SOUSA DA SILVA. (VÍTIMA)

ROGERIO DIAS ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

MATHEUS LOPES LOBATO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para 

converter a custódia preventiva em domiciliar do paciente, o qual deverá 

permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, 

localizada à rua Nova Esperança, nº 145, lote 2, bairro Jardim Planalto, 

Confresa/MT (ID 40402483), não podendo se ausentar sem autorização 

judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX).

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0021107-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0043348-66.2017.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:
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DIEGO FERNANDO DE MORAES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

THAIS KAROLINE OLIVEIRA NUNES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 2000043-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

JALES GONCALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0007515-49.2013.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

UEDISMAR ALVES DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000323-58.2012.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIVAL MENDES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DELAMONICA APARECIDA COSTA (VÍTIMA)

MARIA APARECIDA DA COSTA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0001471-56.2012.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI CARDOSO DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005142-43.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS CASTRO DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT3402-O 

(ADVOGADO)

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUCIELEM PINHEIRO JOTA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 
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preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001818-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN GOUVEIA ALBINO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003262-17.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BARROS DE MATOS (APELANTE)

JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

KLESBY DONIZETE SOUZA NERIS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000141-60.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BARBOSA DE FREITAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

AMISLENE GOMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001119-95.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ANDREI SOAVE (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANO STOFFEL (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006388-45.2017.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA LUIZ DE LIMA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

DEVANI DA SILVA PESSOA LIMA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002137-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CLAUDIONOR DA CONCEICAO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO CORREA ROSSI (VÍTIMA)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 232 de 281



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001661-19.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CONCEICAO LIMA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO - VULGO "PADRE" (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003543-37.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCAL CABOCLO FLORES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ANDREIA MARIA ARRUDA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1004552-13.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LINO DE JESUS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA OAB - MT10085-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

FLAVIO RENATO HEINTZE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MAGNUS LUCIANO DE ALMEIDA VON MUHLEN (TERCEIRO INTERESSADO)

EVONIR DE ALMEIDA VON MUHLEN (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006661-95.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR ALVES FELICIANO (APELANTE)

SULENITA ZUCON RODRIGUES CAETANO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ANIZIO MASSAROLLI (VÍTIMA)

GUILHERME FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001915-89.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARLES DOS SANTOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NEUZA GOTARDO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 
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esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000241-61.2011.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONY SOUSA FREITAS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JHONN LENNON JESUS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SUPERMERCADO COMAJUL (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001005-62.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DE SOUZA GOMES (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER OAB - MT9074-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

ADRIANO JANDRE (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002705-29.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

IVAN RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001038-52.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO IVO DA SILVA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

JOAQUIM DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VITALINA CAETANO DE SOUZA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 1004613-05.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROMYSON DO NASCIMENTO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON PEDROSO DE JESUS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001137-22.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO CRESPILHO (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT7396-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO AMBOSIO (VÍTIMA)
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MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000335-46.2013.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZETE MARIA DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT16122-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

RONAN RODRIGUES FERREIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1017469-98.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO ALMEIDA REIS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

LUZINEIDE DE SA SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008062-95.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)

WELINGTON FERNANDES (APELANTE)

JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO)

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

JOSE FERNANDES NUNES DE ARAUJO (APELADO)

WELINGTON FERNANDES (APELADO)

JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO)

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO)

BRUNO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT9996-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI (TERCEIRO INTERESSADO)

DANILO GODOES DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1004991-24.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TOMAS DE AQUINO LIMA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

OILDES PENAJO BENTES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000349-06.2014.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (APELADO)

Outros Interessados:

L. A. D. S. (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 
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será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1018129-92.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SUED ROMULO BEZERRA GARCIA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

HERMESON GARCIA DE FARIAS (VÍTIMA)

ILZA MARIA BEZERRA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000349-06.2014.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (APELADO)

Outros Interessados:

L. A. D. S. (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1002226-80.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT10791-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JHONATAN LOPES SIMAO (TERCEIRO INTERESSADO)

NILSON SANTANA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

GILSON DOUGLAS FERREIRA SANTOS (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000152-71.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ERMESON GERMANO DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1018623-54.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA BATISTA LEAO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MANOEL BENEDITO RIBEIRO (VÍTIMA)

EDSON GERMANO DE SOUZA (REU)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0026782-13.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR RALLYFER RAMOS DE ASSUNCAO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001445-58.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

PAULO FERNANDES DE CARVALHO CAMPOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003345-73.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WILLIAN BERTON (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT9110-A (ADVOGADO)

TOBIAS PIVA OAB - MT20730-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001034-15.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARQUES MACHADO FARIA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

EMERSON PAULINO DE SOUZA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002693-20.2016.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON DOS SANTOS MAIA MARTINS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009001-36.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO DIAS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 
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condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003022-03.2014.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA DE CASTRO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

OLIMPIA MORGANA RIBEIRO DE MELO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001460-45.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR FERREIRA BATISTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249-O (ADVOGADO)

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT16241-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FATIMA DA SILVA (VÍTIMA)

PATRICK GABRIEL DA SILVA ALVES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004459-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA GOMES BUENO (APELANTE)

ELIZANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA (APELANTE)

RODOLFO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT14495-A (ADVOGADO)

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

LUCIANO RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BANCO DO BRASIL SA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002291-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALQUIRIA DA COSTA GUSTAVO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000924-06.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT14238-O (ADVOGADO)

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOYCE DOS REIS ASSUNÇÃO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0033122-65.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

PERIK CAMPOS DE ALMEIDA (APELANTE)
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AMYLTON SILVIO XAVIER LOPES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

ROBSON NUNES SIQUEIRA (VÍTIMA)

CLEUSA ALVES SIQUEIRA (VÍTIMA)

JOSE MACHADO FILGUEIRAS NETO (VÍTIMA)

ANDRE APOLINARIO (VÍTIMA)

MARCIO LUCAS PREZA LIBANIO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001082-37.2011.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DA SILVA (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT10364-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

RODRIGO ALVES DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT10364-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SIMAO PEDRO DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003926-93.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARCILENE RAGIOTTI (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000176-03.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT15333-O 

(ADVOGADO)

JOAN CARLOS DE CAMPOS LARA (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001043-20.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO MARTINS MENDES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

NOEMIA DE LIMA DA SILVA (VÍTIMA)

DIRSON FRANCISCO ROSA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0045661-63.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE LINO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

SAULO DONATO LINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENNO HENRY DA SILVA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)

VINICIUS DOS SANTOS FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO AUGUSTO DA COSTA (VÍTIMA)
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LAVA JATO IPIRANGA (VÍTIMA)

ALISSON COSTA GAMA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RYCHARD DUMIRICK OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WILLIAN LUCIANO LINO PIETRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001261-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA COSTA MARQUES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

DOUGLAS LEITE DA SILVA (VÍTIMA)

RODRIGO ARANTES COIMBRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANGELA NEVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002384-50.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - 567.929.131-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1002383-53.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA OAB - MT25244-O (ADVOGADO)

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

HALIF THIAGO DOS SANTOS (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

KENDRA RAYANE DE CARVALHO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010079-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)

ARLINDO OLMIRO GENRO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO OLMIRO GENRO (APELADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1001098-25.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA SANTANA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT14495-A (ADVOGADO)

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DANIEL FRANCISCO CARDOSO (VÍTIMA)
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DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005281-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BISPO DE BARROS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CAROLINY SILVA VELOZO (VÍTIMA)

MARILENE DE SOUZA SILVA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-418 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo Número: 1002462-32.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON AMARAL DOS SANTOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

WALBER JUNIOR CAMPOS DA SILVA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006101-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOS SANTOS SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005337-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA (APELANTE)

LUCAS BELTRAO DOS SANTOS (APELANTE)

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE)

RAQUEL VITORIA MARTINI (APELANTE)

TEREZA PADILHA (APELANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

RAQUEL VITORIA MARTINI (APELADO)

CLAUDIO JUNIOR VILARIM DA SILVA (APELADO)

LUCAS BELTRAO DOS SANTOS (APELADO)

RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS (APELADO)

TEREZA PADILHA (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006890-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VINICIUS FERREIRA SILVA (APELANTE)

LUAN MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE)

JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA (APELANTE)

THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO OAB - MT5135-O (ADVOGADO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT12853-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 
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sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003127-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES AIRES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DAIANE FERLA BECKER (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 1017766-08.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BELE (APELADO)

Outros Interessados:

WEGNIN SILVA ROCHA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014515-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. F. S. (APELADO)

R. C. R. (APELADO)

W. J. D. S. L. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. D. A. S. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001187-07.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN MARCELO CORREA MARINHO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ROBSON NADAF BORGES OAB - MT15046-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005504-50.2016.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA KERKHOFF BOLSONI (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0015169-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON ARAUJO DA SILVA (APELANTE)

VINÍCIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO ALBERTO FARIAS RODRIGUES (VÍTIMA)
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DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011410-41.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

RENEA BEATRIZ ALVES ANDRADE (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001178-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM VELOSO DAMACENA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011556-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

K. M. P. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002937-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. S. H. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. V. S. U. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0025426-22.2011.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NEY SARDI DOS ANJOS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

WALTER MADI (VÍTIMA)

ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA (VÍTIMA)

FÁBIO JOÍLSON COSTA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000571-54.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOEL FERREIRA DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS86689-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JORGE ALDAIR MOSSINI (VÍTIMA)

CLEMILDA PELONIA BOCHORNY (VÍTIMA)

MARCIA ADRIANA WAGNER RUFF (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0009540-67.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SOUZA SOARES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT16944-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000436-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE RIBEIRO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CARLOS FRANCISCO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DULCIVALDO SALES MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0024213-97.2019.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES OAB - 053.427.481-19 

(REPRESENTANTE)

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO)

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT27481 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

R. D. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

BATERAUTO BATERIAS EIRELI - ME (VÍTIMA)

FABIO PINHEIRO ACOSTA (VÍTIMA)

EDNALDO RODRIGUES TOLEDO (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0010779-09.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

RICARDO OLIVEIRA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004901-82.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

A. F. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 
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será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0015675-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA (APELANTE)

L. S. M. M. D. S. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

JAYCEMAR DELMUTTI (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RONALDO ALBUQUERQUE (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001283-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATOS MATEUS SILVA LIMA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CELESTINO PERAZZOLLI (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0011900-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UANDER ALVES MONTEIRO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEIDIANE VALERIA PEREIRA LOPES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0016403-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELANTE)

J. I. D. C. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

J. I. D. C. (APELADO)

Outros Interessados:

C. V. D. S. (VÍTIMA)

B. M. D. O. (VÍTIMA)

L. G. C. S. (VÍTIMA)

I. M. D. O. (VÍTIMA)

T. L. C. (VÍTIMA)

D. G. M. L. (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. F. F. D. S. (VÍTIMA)

K. F. S. C. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0005696-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO OAB - MT21143-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JUNIOR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

JULIANO TRAMONTINA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 
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acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006616-52.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003523-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

EDNEI NUNES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001683-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE SOUZA MIRANDA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARIA HELENA RODRIGUES MENDES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000889-90.2011.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA DOS SANTOS (APELANTE)

JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

WILSON TEODORO DE SOUZA (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARINEIDE NOVAIS SOUZA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001041-86.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRON SOUZA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

RUDIMAR NOGUEIRA KAMINSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002560-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. C. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

F. R. D. F. F. (VÍTIMA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000634-33.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA DA SILVA ALVES (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MAYRA DOS SANTOS GOMES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0004395-56.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE FREITAS (APELANTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

CARLOS HENRIQUE DE FREITAS (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0013643-95.2007.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMIR DE SOUZA ROCHA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO)

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973-O (ADVOGADO)

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB - MT17874-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NALDIN DIAS DE SOUZA (VÍTIMA)

RONNY MARCOS DA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002219-92.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO LUIZ DE AZEVEDO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

OTAVIO MARCUS RUFINO TUNES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE ANTONIO DA SILVEIRA (VÍTIMA)

AGRIPINO CARLOS TUNES NETO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002219-92.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO LUIZ DE AZEVEDO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

OTAVIO MARCUS RUFINO TUNES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE ANTONIO DA SILVEIRA (VÍTIMA)

AGRIPINO CARLOS TUNES NETO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 
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esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003262-87.2016.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RONILSON RIBEIRO SALAZAR OAB - 056.416.131-42 (REPRESENTANTE)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. E. C. L. (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0003240-38.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JESUS DA SILVA (APELADO)

ROGERIO DE SOUZA CARVALHO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002731-57.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WELBER MOURA FERRAZ COSTA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

CAMILA APARECIDA SOUZA COELHO (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001561-37.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. D. S. (APELANTE)

A. R. M. (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. M. (VÍTIMA)

M. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002198-78.2013.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER OAB - MT9699-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JEFERSON FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000753-28.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT4456-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0008934-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RUBEM STURM (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001003-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON APARECIDO CARDOSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002790-15.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PINTO MOREIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MARCOS VINICIUS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA DOS PRAZERES BEZERRA DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001518-83.2019.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000682-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE ARAUJO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000526-70.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCA IONE DE SOUSA VIEIRA (APELANTE)

ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT12797-A (ADVOGADO)

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT17584-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006903-15.2018.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MAXIMA DA SILVA GOMES (APELANTE)

THIAGO RONDON DE PINHO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000786-44.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONEI DE JESUS ALVES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT14033-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

PAULO FERREIRA DE AGUILARES (VÍTIMA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0012094-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO LEAL DOS SANTOS (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000491-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MAYCON JOHN DE JESUS DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0002000-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GOMES BARRETO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

F. D. S. S. (VÍTIMA)

GIANLUKE DA SILVA ZANUSSO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail: 
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acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0000185-72.2014.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOYCIANE PRIOLI DA SILVA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0006878-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

ADRIANO PEREIRA VALDO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA VALDO (APELADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GRACIENE APARECIDA DA GUIA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0022422-35.2015.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS (APELANTE)

KEILA PAES DA CONCEICAO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARILUCI FRANK KONDO (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0023509-60.2014.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-408 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

Processo Número: 0007164-97.2006.8.11.0042

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PINHEIRO DE SOUZA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0014614-05.2018.8.11.0064

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR REZENDE AMARAL (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 
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horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Intimação de pauta Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001823-05.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DO PRADO ANACLETO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT14495-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 05 de Maio de 2020 às 09:00 

horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 1ª CÂMARA CRIMINAL. Pedido de 

sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, 

preferência e memoriais podem ser encaminhados para o e-mail 

sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES. Questão de ordem e/ou 

esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n. 

289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das 

sessões de julgamento para o endereço de e-mail : 

acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as 

condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 

283/2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008545-64.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT9880-O (ADVOGADO)

VANDERLEI MOREIRA DUARTE (PACIENTE)

DANIELA FARIA MACEDO (VÍTIMA)

A. B. R. (VÍTIMA)

Magistrado(s):

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

Des. Orlando de Almeida Perri HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 

1008545-64.2020.8.11.0000 IMPETRANTE: DANIELA CAETANO DE BRITO 

PACIENTE: VANDERLEI MOREIRA DUARTE Vistos, etc., Trata-se de 

Habeas Corpus impetrado em favor de VANDERLEI MOREIRA DUARTE, 

contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix 

do Araguaia (Códigos 141662 e 143085), que indeferiu o pedido de 

revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de 

estupro de vulnerável – art. 217-A do CP. Em síntese, a impetrante 

sustenta que: 1) a decisão constritiva, decretada em 12.12.2017, carece 

de fundamentação idônea; 2) os motivos desencadeadores do decreto 

prisional não mais subsistem, tendo em vista que, “após dois longos anos 

em que o paciente encontra-se sem condições de locomoção em virtude 

do mandado de prisão contra o mesmo”, não possui “nenhum tipo de 

contato com a suposta vítima ou com qualquer pessoa da família da 

mesma, bem como, não está se furtando de responder a acusação que 

lhe é imposta, vez que possui advogado contratado para lhe promover a 

defesa”; 3) em 2017, à época da decretação da custódia, “a própria 

denunciante foi a Delegacia alegar que inventou os abusos para que o seu 

padrasto saísse de casa, pois não gostava dele, o que reafirma sua 

inocência”; 4) “no próprio laudo de exame de corpo de delito não foi 

possível comprovar quaisquer elementos probantes do suposto crime ou 

qualquer ligação ao acusado”; 5) o paciente possui predicados pessoais, 

pois “é réu primário, sem histórico de antecedentes criminais e sempre 

teve boa conduta social”. Ao final, requer a concessão da ordem para 

revogar a prisão preventiva do paciente, “expedindo-se o competente 

contramandado”. O pedido liminar foi indeferido. O Juízo singular prestou 

as informações requisitadas. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela 

denegação da ordem. É o necessário. Decido Consta das informações do 

magistrado singular que o paciente é investigado “pela suposta prática do 

crime de estupro de vulnerável em face de suas enteadas, Andressa e 

Daniela”. Ressalto que a tese de negativa de autoria envolve matéria 

fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição 

em sede de Habeas Corpus, consoante aresto do STJ, in verbis: “A 

análise da tese relativa à negativa de autoria e à ausência de prova de 

materialidade demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório 

como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, 

soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada 

dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação 

probatória.” (RHC 98.069/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 

TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 26/11/2019) Quanto à ausência de 

fundamentação e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem 

como à presença de predicados pessoais, em consulta ao sistema deste 

Tribunal, verifica-se que a legalidade da custódia do paciente foi 

reconhecida pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal quando do 

julgamento do Habeas Corpus nº 1005191-02.2018.8.11.0000 (de relatoria 

do Des. aposentado Alberto Ferreira da Souza), nos termos da seguinte 

EMENTA: “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO 

PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA –PROPALADA A AUSÊNCIA 

DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INSUBISTÊNCIA – DECRETO 

SEGREGATÓRIO CALCADO EM ELEMENTOS IDÔNEOS – PRESERVAÇÃO 

DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO – 

RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 

RÉU FORAGIDO E AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS – NECESSIDADE DO 

CLAUSTRO PARA A FIEL APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENSA CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM 

MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IMPOSSIBILIDADE – 

EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1. Desmerece reproche 

a r. decisão que mantém a prisão preventiva para a garantia da ordem 

pública, mercê da gravidade em concreto do delito supostamente 

perpetrado e da necessidade de se resguardar a integridade física e 

psicológica das ofendidas, sem perder de vista as ameaças às ofendidas 

e o fato do paciente encontrar-se foragido, fatores que, a toda evidência, 

reforçam a necessidade do claustro e inviabilizam, por consequência, a 

convolação da prisão preventiva em medidas cautelares menos gravosas. 

2. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a 

segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” Consta do 

teor do supracitado acordão que o d. relator, além de analisar os indícios 

de materialidade e autoria, reconheceu que a decisão constritiva estava 

devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência 

da instrução criminal e na aplicação da lei penal, consubstanciadas: a) na 

gravidade concreta dos estupros cometidos contra suas duas enteadas; 

b) na necessidade de resguardar a integridade física e psicológicas das 

vítimas, sobretudo porque foram ameaçadas; c) na situação de foragido 

do paciente; conforme se verifica do trecho abaixo transcrito: “Com efeito, 

exsurge do material cognitivo que a prisão do paciente foi decretada em 

12 de dezembro de 2017, mercê de suposta prática do crime de estupro 

de vulnerável praticado em face de suas enteadas, Andressa Batista 

Ribeiro e Daniela de Tal, conduta que, segundo a representação policial, 

vinha ocorrendo desde que as adolescentes tinham 09 (nove) anos de 

idade, tendo, inclusive, o exame de corpo delito atestado a presença de 

conjunção carnal – com rotura himenal completa – em relação à primeira 

ofendida [Informações – Id. 2228796]. Nessa contextura, de ver-se, a 

latere da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a gravidade do 

suposto crime praticado pelo paciente, já que teria violentado sexualmente 

as suas enteadas, de modo que a prisão preventiva do paciente, 

conforme realçado pelo juízo a quo, se faz necessária neste momento 

processual, máxime para a garantia da ordem pública [art. 312, CPP], sob a 

ótica da integridade física e psicológica das ofendidas, sem perder de 
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vista que o claustro apresenta-se imprescindível ao resguardo da 

instrução criminal e para a fiel aplicação da lei penal, seja pelas ameaças 

proferidas às vítimas, seja pela fato do paciente encontrar-se foragido, 

não tendo sido sequer cumprido o mandado de prisão, consoante as 

informações prestadas pelo juízo de primeiro grau [Id. 2228796] e a 

decisão que originalmente decretou a custódia cautelar [Id. 2228795], 

fatores que estão, aliás, a inviabilizar a substituição da prisão por medidas 

de menor gravidade [art. 319, CPP].” No dia 4.10.2019, a Segunda Câmara 

Cr im ina l  des te  T r i buna l  ex t i ngu iu  o  ou t ro  HC n º 

1013650-56.2019.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, por 

reiteração de matérias já julgadas. Em 7.4.2020, o magistrado singular 

indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, 

nestes termos: “(...) os indícios de autoria e materialidade permanecem 

inalterados, não havendo nenhuma alteração fática-jurídica que afastasse 

a presença de um dos pressupostos contidos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, eis que permanecem os requisitos da garantia da ordem 

pública e da instrução processual, corroborado pelo periculum libertatis e 

o fumus comissi deliciti, ressaltados/registrados na decisão de fls. 13/16, 

acrescentando o fato da gravidade in concreto do delito. (...). No que 

concerne ao exame de corpo delito realizado na vítima, ao contrário do 

que afirma o peticionante, volvendo os olhos às fls. 25 do procedimento 

investigatório, em que a vítima Andressa Batista Ribeiro foi submetida a 

exame clínico, consta expressamente a presença de rotura completa do 

hímen, já cicatrizada, onde o médico que a periciou ainda faz o seguinte 

comentário adicional, em referência a periciada, in verbis: “A mesma disse 

que o suposto agressor (seu padrasto), há anos vinha a molestando com 

carícias intimas, apalpando e tocando sua genitália e que ultimamente 

vinha tentando ter com a mesma relação sexual (conjunção carnal) e que 

algumas vezes teria conseguido penetração vaginal parcial, o que 

justificaria a rotura apresentada pela vulnerável”. Em contínuo, afirma o 

peticionante que a própria denunciante compareceu na Delegacia para 

afirmar que inventou os abusos para que seu padrasto saísse de casa, 

por não gostar dele. Pois bem, bem verdade que há nos autos a oitiva da 

vítima Andressa em fl. 18, relatando que inventou tais abusos para que 

seu padrasto saísse de casa, todavia, merece atenção a certidão exarada 

pela Nobre escrivã de polícia civil às fls. 19, onde a mesma relatou que 

percebeu a apreensão da menor diante da presença da mãe e do 

advogado contrato pelo suspeito, onde ao solicitar ficar somente com a 

menor na sala, após alguns minutos de conversa, a vítima teria 

confessado, bastante emocionada, que tudo que contou em sua primeira 

declaração é verdadeiro e que sofreu abusos sexuais de seu padrasto 

dos 08 (oito) aos 13 (treze) anos de idade e que sua irmã Daniela também 

foi vítima de tais abusos; (...). Portanto, o novo depoimento firmado pela 

menor deve ser analisado com reservas. Neste contexto, em que pese a 

alegação da defesa de que o Réu possui bons antecedentes e predicados 

pessoais favoráveis, com residência na Comarca há várias anos (não 

apresentou documento probante), a jurisprudência é uníssona no sentido 

de que tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, 

bem como da vida cotidiana do ser humano não tendo o aval e/ou condão 

de afastar a prisão cautela (...) Outro fato que merece atenção, e que 

estritamente ligado aos requisitos autorizadores do cárcere, está a fuga 

do indiciado do distrito da culpa, que diante da visita do Conselho Tutelar 

na residência em que residia a infante, arrumou sua mala e tomou rumo 

ignorado, estando em lugar incerto e não sabido desde Dezembro de 2017 

(vide relatório de fl. 09 dos autos). Portanto, os argumentos apresentados 

pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão 

preventiva, mantendo-se íntegros a presença de indícios suficientes de 

materialidade e autoria, e demonstrado que a prisão preventiva do 

suspeito é necessária para garantia da ordem pública, da instrução 

criminal e para assegurar aplicação da lei penal, conjugado ao perigo 

causado pelo estado de liberdade do imputado, que supostamente 

violentou sexualmente duas menores em peculiar situação de 

vulnerabilidade. Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em 

consonância com o parecer ministerial encartado às fls. 63/41, 

MANTENHO a prisão preventiva de VANDERLEI MOREIRA DUARTE. 

Proceda a Serventia com o revigoramento do mandado de prisão expedido 

às fls. 12, alimentando-se o Banco Nacional de Mandos de Prisão, caso tal 

providência ainda tenha sido feita.” Nas informações prestadas, o 

magistrado singular reforçou que: “Depreende-se que ao tomar 

conhecimento do procedimento investigatório, por meio de visita do 

Conselho Tutelar para apurar o ocorrido, o paciente se evadiu do distrito 

da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, desde o ano de 

2017. A sua prisão preventiva foi decretada em decisão datada de 12 de 

dezembro de 2017, para garantia da ordem pública e conveniência da 

instrução processual, e assegurar a integridade física e psicológica das 

vítimas. Denota-se que o último ato investigatório se deu em 14 de 

fevereiro de 2020 (fl.52/52verso), contemporâneo, portanto, onde a 

Delegada de Policia desta Comarca deprecou a oitiva da vítima Daniela 

para a Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT, onde a mesma estaria 

atualmente residindo. Em decisão datada de 07 de Abril de 2020, esta 

Magistrada, fundamentadamente, indeferiu o pedido de revogação 

pleiteado, por entender que ainda persistem de forma hígida, os 

fundamentos de garantia da ordem pública, com o fito de se ilidir a 

reiteração criminosa; para a garantia da instrução criminal, diante dos 

relatos de uma das vítimas que narra a situação de ameaças que 

vivenciou para que se calasse acerca dos fatos e estando o suspeito em 

lugar incerto poderá facilmente voltar a coagi-la; bem como para 

assegurar a aplicação da lei penal, diante da situação de foragido que o 

paciente ostenta desde o começo do procedimento investigatório, 

dificultando de sobremaneira a busca pela elucidação dos atos 

investigatórios.” Diante desse contexto, além da legalidade da decisão 

constritiva já ter sido reconhecida pela Segunda Câmara Criminal deste 

Tribunal, observa-se que o juiz da causa, ao indeferir o pedido de 

revogação formulado pela defesa em 7.4.2020, pontuou que não houve 

qualquer alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a 

decretação da custódia preventiva, sobretudo porque, além de as vítimas 

ainda não terem sido ouvidas em juízo, o paciente ainda encontra-se 

foragido, estando seu mandado de prisão em aberto desde 2017, o que 

sinaliza, principalmente, a sua intenção de se furtar da aplicação da lei 

penal. Destacam-se arestos do STJ: “(...) não se pode olvidar o que restou 

consignado no v. acórdão reprochado, no sentido de que "o juízo a quo, 

ao prestar informações (Id 9148452), reporta que "o paciente encontra-se 

foragido da justiça, pois, apesar de sua ciência quanto à investigação, não 

foi encontrado no momento do cumprimento do mando de prisão e não se 

apresentou posteriormente à autoridade policial." Assim, também 

considerada a condição de foragido do paciente, o que caracteriza o seu 

firme propósito em furtar-se à ação penal, descabe a concessão de 

liberdade provisória". Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 

497.705/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

23/04/2019, DJe 29/04/2019) “(...) o fundado risco de não aplicação da lei 

penal (foragido por quase dois anos e receio de ameaça à testemunha 

presencial). Esses elementos são idôneos, nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu. Recurso 

não provido.” (RHC 103.817/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019) Assim, 

constata-se que as teses trazidas na inicial constituem mera reiteração de 

pedidos já formulados pelo paciente e denegado, à unanimidade, pela 

Segunda Câmara Criminal deste Tribunal quando do julgamento do Habeas 

Corpus nº 1005191-02.2018.8.11.0000. Por efeito, não se justifica a 

reapreciação de matérias já julgadas pelo Tribunal. Ademais, o 

inconformismo da parte com o resultado da decisão deste Tribunal não é 

motivo para impetração de novo habeas corpus, afinal, entendendo que a 

decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve recorrer-se às instâncias 

superiores. Com essas considerações, JULGO EXTINTO, 

monocraticamente, o presente habeas corpus, sem análise do mérito, com 

fulcro no art. 160 do RITJMT. Após as formalidades de praxe, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Desembargador 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Relator.

Segunda Câmara Criminal

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009190-89.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

EZEQUIEL BATISTA DE SOUZA SILVA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009190-89.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 253 de 281



GABINETE DO DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009192-59.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CALDEIRA MIRANDA (PACIENTE)

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009192-59.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009222-94.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009222-94.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009223-79.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO EDUARDO POLIDORIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EDUARDO POLIDORIO OAB - MT13968-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

VALDEIR SANTANA FRANCOSO (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009223-79.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009224-64.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES COSTA OAB - 050.404.253-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)

Outros Interessados:

LUCIANO DE ARRUDA CARDENA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009224-64.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009229-86.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES (PACIENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009229-86.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009231-56.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO DE SOUZA RODRIGUES (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009231-56.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008800-22.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT13599-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VANESSA ARAUJO DE MELO (PACIENTE)

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT13599-O (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração da liminar para 

substituir a prisão preventiva da paciente Vanessa Araújo de Melo pela 

domiciliar, impondo-lhe, ainda, a medida cautelar de fiscalização por meio 

de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do Código de Processo 

Penal). Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a 

esta decisão, expedindo-se mandado de prisão domiciliar em benefício da 

paciente, com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de 

permanecer recolhida em sua residência. Requisitem-se informações ao 

juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias 

e pertinentes ao deslinde da questão. A seguir, manifeste-se a 

Procuradoria-Geral de Justiça. Intime-se o impetrante. Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. Glenda Moreira Borges Relatora convocada

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1007774-86.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER (IMPETRANTE)

CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES OAB - MT19607/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

WENDER SIQUEIRA CONCEICAO (PACIENTE)

DOUGLAS SANTANA DA SILVA (PACIENTE)

ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEIR ALEXSANDER FRODER OAB - MT9699-O (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES OAB - MT19607/O (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 659 do CPP e artigo 51, inciso XV, do 

RI-TJMT, julgo extinta, sem exame de mérito, a presente ação 

constitucional, ante a perda superveniente do objeto. Intimem-se. Ao 

arquivo, com as cautelas de praxe. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Glenda 

Moreira Borges - Relatora Convocada

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009190-89.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

EZEQUIEL BATISTA DE SOUZA SILVA (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009190-89.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 17:03:56 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009192-59.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CALDEIRA MIRANDA (PACIENTE)

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 

(IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009192-59.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 22:25:05 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1007455-21.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER OAB - MT9699-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO BRAGA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA (PACIENTE)

WENDER SIQUEIRA CONCEICAO (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDENIS BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSICLEY SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCO SOARES LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ERIVALDO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO LIMA JUNIOR DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL KLIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMI LUCIO FERRAO (TERCEIRO INTERESSADO)

REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCAS RAFYK MORAIS DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO WITER FARIAS PAELO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do exposto:a) em relação a Maxsuel Cardoso de Oliveira, julgo 

extinta, sem exame de mérito, a presente ação constitucional, ante a perda 

superveniente do objeto, conforme artigo 659 do CPP e artigo 51, inciso 

XV, do RI-TJMT; b) em relação a Valdemi Lúcio Ferrão, concedo 

liminarmente a ordem de habeas corpus para revogar a respectiva prisão 

cautelar, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas de monitoração 

eletrônica, proibição de manter contato com corréus, proibição de 

ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do 

CPP).....

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008782-98.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

TIAGO DE SOUZA AGUIAR (PACIENTE)

 

Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o 

lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da 

competência do Colegiado, juízo natural.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009183-97.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT 

(IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009183-97.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 10:37:11 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). GLENDA MOREIRA BORGES

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009067-91.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GABRIEL VIEIRA DA COSTA (PACIENTE)

DOUGLAS VIEIRA DA COSTA (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992-O 

(ADVOGADO)

LUCIANO PALOPOLI BARROS (PACIENTE)

 

Portanto, indefiro a liminar requerida...

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008787-23.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ANA CLEISE GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA (PACIENTE)

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO)

 

"(...)Assim, constato que estão sendo tomadas as precauções atinentes, 

de modo que, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, 

restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o 

exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.(...)". DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, RELATOR

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009222-94.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009222-94.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 15:09:14 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008794-15.2020.8.11.0000
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Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON NOBUO YABUMOTO (PACIENTE)

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO)

 

"(...)Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando 

ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício 

efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.(...)". DES. RUI RAMOS 

RIBEIRO, RELATOR

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009223-79.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO EDUARDO POLIDORIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EDUARDO POLIDORIO OAB - MT13968-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

VALDEIR SANTANA FRANCOSO (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009223-79.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 15:25:49 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009224-64.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES COSTA OAB - 050.404.253-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)

Outros Interessados:

LUCIANO DE ARRUDA CARDENA (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009224-64.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 15:26:57 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). GLENDA MOREIRA BORGES

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009057-47.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERIC CLAYTO BOTELHO DE FREITAS (PACIENTE)

 

...indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que 

autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do 

habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, 

juízo natural...

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008810-66.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MELGAR NASCIMENTO (IMPETRANTE)

AFONSO WALKER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (PACIENTE)

CARLOS MELGAR NASCIMENTO OAB - MT17735-O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

AFONSO WALKER OAB - MT15563-O (ADVOGADO)

G. D. S. (VÍTIMA)

 

"(...) Ratifico a decisão proferida pelo Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho, em 20 de abril de 2020, no plantão judiciário, (id. 40168984). 

Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das 

exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC 

Judicial),(...).Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, 

quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha 

relevância frente ao pedido formulado.Após, ouça-se a ilustrada 

Procuradoria Geral de Justiça.Comunicações e providências."

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008806-29.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DANIEL APARECIDO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEITON DE SOUZA FREITAS (PACIENTE)

 

Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a 

beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo 

da competência do Colegiado, juízo natural....

Intimação Classe: CNJ-426 PETIÇÃO

Processo Número: 1005748-52.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - POCONÉ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DIEGO BORGES (REQUERIDO)

RONECLEITON MAXIMO PEREIRA (REQUERIDO)

VANDELEI MARCELO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB - MT15236-O (ADVOGADO)

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO)

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FABIEN DOUGLAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCOS ANTONIO XAVIER DE BOM DESPACHO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALISSON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

"Em detido exame, verifica-se que os requeridos Douglas Diego Borges e 

Ronecleiton Máximo Pereira não apresentaram contestação ao pleito 

formulado pelo Ministério Público, conquanto fossem regularmente 

intimados (certidão constante do id. 35478994).Assim, em conformidade 

com a instância formulada pela Cúpula do Parquet (id. 39915996), 

converto o julgamento em diligência para que os requeridos 

supramencionados sejam instados a contestarem a pretensão cautelar no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, c/c art. 303, III, ambos do NCPC).Após 

o transcurso do prazo, com a vinda ou não das respectivas 

manifestações, certifique a Secretaria e encaminhe à Procuradoria-Geral 

de Justiça."

Intimação Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001327-17.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-A (ADVOGADO)

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. S. S. (VÍTIMA)

 

"(...)Intimação dos d. defensores para, nos termos do art.600, §4°, CPP, 
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apresente Contrarrazões recursais"

Intimação Classe: CNJ-410 APELAÇÃO CRIMINAL

Processo Número: 0001327-17.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-A (ADVOGADO)

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. S. S. (VÍTIMA)

 

"(...)Intimação dos d. defensores para, nos termos do art.600, §4°, CPP, 

apresente Razões recursais"

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009231-56.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO DE SOUZA RODRIGUES (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009231-56.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 16:20:11 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). GLENDA MOREIRA BORGES

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1002445-93.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT13534-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

VANDERSON PAULI OAB - MT13534-O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ILSON ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA)

RONALDO DA LUZ FELIX (PACIENTE)

 

Trata-se de petição, pugnando pela revogação da prisão preventiva do 

paciente RONALDO DA LUZ FELIX (Id. 3958891 39588892), aduzindo, pelo 

excesso injustificado do prazo na instrução processual, bem como, o fator 

de risco pela pandemia na propagação do novo coronavírus no sistema 

carcerário - COVID-19. Em apertada síntese, informa a defesa que 

manejou o pedido de revogação da prisão preventiva calcado nos mesmos 

motivos aqui externados, oportunidade em que restou indeferido pelo Juízo 

Singular. No caso vertente, a liminar foi indeferida (Id.34734953), sendo 

prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.35441969, 

35441970), e, por conseguinte, confeccionado o parecer pela i. 

Procuradoria Geral de Justiça (Id.36764962), ao aguardo da sessão para 

julgamento. E o que merece relato. II. Pois bem. Como visto, o paciente 

RONALDO DA LUZ FELIX, foi denunciado por suposta incursão nos delitos 

capitulados nos artigos 121, §2º, inc. II e IV [vítima “Gordinho” (Sic.) ], e 

art. 121, §2º, inc. IV e V [vítima José Alves de Araújo], c/c. art. 14, inc. II, 

todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; no art. 211 

do Código Penal; e no art. 14, ‘caput’, da Lei nº 10.826/03, praticados na 

forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal. Consta nos autos, que Ronaldo 

da Luz Felix – vulgo ‘parazinho’ e Ilson Rosa de Oliveira – vulgo ‘neguinho’, 

juntamente com José Alves de Araújo – vulgo ‘lorão’ [vítima do homicídio 

tentado] e “Gordinho” [vítima de homicídio], trabalhavam e moravam na 

Fazenda Abacaxi localizada na referida Comarca, sendo que todos 

receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras. 

Depreende-se ainda, que no dia dos fatos o paciente (Ronaldo) junto ao 

correu (Ilson) foram fazer uma caçada na mata próxima e segundo a 

vítima sobrevivente José Alves de Araújo – vulgo ‘lorão’, o paciente 

retornou, entrou na casa juntamente ao corréu, sendo que, na sequência, 

escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu 

visualizar a vítima nominada pela alcunha de “gordinho” caído ao solo 

baleado. Consta, também, que, nesse ínterim, o paciente veio em direção a 

José Alves de Araújo [vulgo 'lorão'] e deferiu-lhe um tiro que acertou seu 

braço esquerdo, conduto, este logrou êxito em fugir e se esconder na 

mata, muito embora o paciente e o correu tenham efetuado vários outros 

disparos, bem como, o procurado através dos rastros de sangue 

deixados no percurso. A vítima sobrevivente asseverou, ainda, que 

passou a noite vagando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu 

pedir socorro a um vizinho da fazenda, por nome de Jaime. Por 

conseguinte, consta dos autos que os Policiais Militares declararam que a 

guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo 

na zona rural do município e ao empreenderem diligências obtiveram 

relatos do próprio ofendido [José Alves de Araújo] de que o autor dos 

disparos contra a sua pessoa era a pessoa de Ronaldo da Luz Felix – ora 

paciente, inclusive, que este e um outro homem que estava na Fazenda 

[após identificado como Ilson – vulgo “neguinho”] teriam matado a pessoa 

conhecida por “gordinho” [sem identificação nos autos]. Narraram ainda os 

militares, que ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, 

localizaram e capturaram o ora paciente, na oportunidade em que portava 

02 (duas) armas de fogo, tipo revolver calibre .38, as quais estavam 

municiadas com 06 (seis) projéteis em cada uma, além de uma faca – arma 

branca que foi posteriormente confirmada como instrumento do crime 

porquanto, utilizada para esquartejar a vítima do homicídio. Feita a 

contextualização, no dia 23.3.2020, o magistrado singular indeferiu o 

pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base, no 

excesso de prazo e na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, nos seguintes 

termos: "[...]Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério 

Público em desfavor de RONALDO DA LUZ FELIZ, vulgo “Parazinho”, e 

ILSON ROSA DE OLIVEIRA pela prática, em tese, do(s) delito(s) 

insculpido(s) no(s) artigo(s) 121, §2°, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e 

art. 121, §2°, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos 

do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90; no art. 211 do 

Código Penal; e no art. 14, caput, da Lei n.º 10./826/03, praticados na 

forma do art. 69, caput, do Código Penal. Processo aguardando o 

encerramento da instrução probatória. À ref. 223 consta pedido da defesa 

técnica do acusado RONALDO DA LUZ FELIZ de revogação da prisão 

preventiva com aplicação das mediante cautelares, tendo em vista o 

surgimento de fato novo consistente na pandemia do COVID – 19, 

argumentando as recomendações do CNJ, bem como pelo período 

exaustivo da prisão provisória sem encerramento da instrução. Instado, o 

Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos 

formulados pela defesa, diante do não preenchimento dos requisitos para 

tanto – ref. 228. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. Sabe-se que a 

Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e demais normativas do Tribunal (TJMT), dispõem sobre as 

medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – 

Covid-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, 

justamente para resguardar de maneira indiscriminada os direitos 

constitucionais a vida, saúde e dignidade da pessoa humana. Verifica-se, 

entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas 

correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou 

até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar). 

Isto porque, a idade do acusado (41 anos) não traduz necessariamente 

situação grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que 

tais circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, 

especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como 

grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas 

para fins de inclusão no grupo de risco. Aliás, a situação do acusado não 

se configura como de gravidade ou situação de risco que recomendem 

modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, 

do art. 318, do CPP (maior de 80 anos), além de não demonstrar qualquer 

situação iminente de gravidade ou urgência/emergência no estado de 

saúde do requerente. A propósito, a defesa do acusado sequer 

mencionou em qual das hipóteses previstas na recomendação 

supramencionada do CNJ o réu se enquadra. Ademais, em relação às 

medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – 

Covid-19 – no âmbito das unidades penais, constata-se também que o 

órgão competente (Secretaria Adjunta de Administração 

Penitenciária/Secretaria de Estado de Segurança Pública/ Governo do 

Estado de Mato Grosso) adotou as devidas providências para resguardar 
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a integridade física e respectiva saúde dos reclusos, conforme se extrai 

do in te i ro  teor  da  NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 

01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 

02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que o Diretor da Cadeia Pública Local 

está apropriadamente cientificado. Logo, não se vislumbra impedimento ou 

empecilho ao regular exercício dos direitos constitucionais à vida, saúde e 

dignidade da pessoa humana, em face do surgimento da referida doença 

viral, eis que igualmente priorizado e aderido medidas de prevenção nas 

unidades penais e cadeias públicas de todo o Estado de Mato Grosso. Não 

é demais consignar também que felizmente este Estado não traduz a 

realidade das demais regiões do país, conforme se extrai dos dados 

publicados pelo Ministério da Saúde, sendo apenas 2 (dois) casos 

confirmados em MT, inexistindo também propagação comunitária que 

justificaria situação de risco eminente aos segregados desta unidade 

federativa. Inclusive, os dados emitidos pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen) corroboram tal cenário. Diante de todo o exposto, 

constatam-se inocorrentes quaisquer hipóteses legais ou normativas que 

configurem a aplicabilidade ou recomendem no caso em apreço, a 

concessão de medidas cautelares em favor do acusado na forma 

substitutiva da prisão preventiva outrora decretada. É de se ressaltar, 

ainda, que analisando com acuidade o feito, entendo que não há que se 

falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois, na espécie, 

trata-se de processo complexo, com pluralidade de imputados, vítimas e 

de crimes, uma vez que são 2 (dois) réus denunciados pela prática dos 

crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado em sua 

forma tentada, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido, bem como requerimentos de revogação da prisão preventiva e 

Habeas Corpus impetrados, por ambos os réus, e que, mesmo assim, vem 

tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho 

estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais. A propósito, 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a 

eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para 

formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, 

e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional 

complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual 

penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA 

TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017). 

Logo, não há que falar em falta de razoabilidade ou excesso de prazo, 

diante da complexidade que reveste o caso. Inegável, ainda, a 

subsistência da presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos 

do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, 

havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, 

bem como a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a 

conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, 

consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito e 

do agente, admite a manutenção da prisão preventiva. Demonstrada no 

processo a excepcionalidade da medida segregatória do acusado e a 

respectiva subsistência dos motivos com base em elementos concretos, 

inviável qualquer discussão acerca do princípio da presunção de não 

culpabilidade. Ainda, o fato do acusado possuir predicados pessoais 

favoráveis não é fator impeditivo para a decretação/manutenção da prisão 

cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 

e art. 313, inciso I, ambos do CPP. Esse, inclusive, é entendimento 

pacificado na jurisprudência pátria (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 

11/03/2016). Desta feita, considerando a permanência dos pressupostos 

do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de 

Processo Penal, inclusive a inocorrência de quaisquer hipóteses legais ou 

normativas, INDEFIRO o pedido de concessão de medidas cautelares 

formulada pela defesa do acusado, de modo que MANTENHO A ORDEM 

DE CUSTÓDIA de RONALDO DA LUZ FELIX tal como foi lançada. Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE." (Sic.). 

(Negritou-se) Com efeito, importa registrar, quanto ao alegado excesso, 

que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser 

computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se 

pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade [art. 5º, 

LXXVIII, da CF], considerando cada caso e suas particularidades. 

[Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª 

Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018]. Assim, os prazos 

processuais não são peremptórios e podem se estender diante das 

peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da 

razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as 

características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se 

imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o 

excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos 

para os atos processuais." (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª 

Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018). Destarte, em 

consultas ao sitio do TJ/MT, constato que, em recente decisão, prolatada 

em 22.4.2020, a Autoridade Coatora procedeu, de ofício, a revisão da 

prisão preventiva do paciente, oportunidade em que externou elementos 

aptos a incursão do tema sob o enfoque do excesso de prazo, in verbis: 

"[...]Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL em que os acusados RONALDO DA 

LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA (foragido) estão submetidos à 

prisão cautelar – segregação preventiva -, de modo que passo a revisar 

de ofício a referida medida, nos termos do que dispõe o art. 316 (Redação 

dada pela Lei nº 13.964, de 2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de Outubro de 1941). No que toca a prisão preventiva 

decretada em desfavor dos acusados, verifica-se que resta inalterada a 

situação fática e jurídica exposta nas decisões outrora proferidas acerca 

da aplicação da supramencionada medida cautelar (cláusula rebus sic 

stantibus), sobretudo quando analisado a insubsistência de fatos novos 

ou contemporâneos que demonstrem a necessidade de alteração ou 

revogação da medida. Não é demais consignar também que nas 

oportunidades (decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar) 

foram devidamente motivadas/justificadas a presença dos requisitos e 

fundamentos necessários à decretação/manutenção da prisão cautelar, 

tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e 

assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 

Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem 

gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram 

crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com 

esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, 

empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. 

Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade 

dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as 

condutas de remarcada reprovabilidade. Aliás, essa aferição são dos 

elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 

27/2019/DP/PG/MT e a presente ação penal, onde constam os indícios 

suficientes de autoria/participação e materialidade dos crimes (fumus 

comissi delicti e periculum libertatis). Logo, analisando com acuidade as 

circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra ausência de 

motivação que justifique alteração ou revogação da referida medida, 

sobretudo porque subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva é 

necessária e excepcional no caso em apreço, inclusive quando analisado 

também a tramitação regular do processo-crime. Aliás, o lapso temporal de 

tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie, 

trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes 

cautelares diversos, requerimentos distintos, Habeas Corpus impetrados, 

e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo 

nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos 

processuais penais. Desta feita, inegável, a presença dos pressupostos 

do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de 

Processo Penal, os quais, havendo prova da existência dos crimes e 

indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a 

ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e 

aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade 

concreta dos delitos e dos agentes, admite a manutenção da prisão 

preventiva. Por consectário, não se mostra razoável a aplicação de outras 

medidas cautelares alternativas á prisão, seja pela fundamentação da 

necessidade de custódia, seja porque no caso em apreço não são 

indicadas. Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados RONALDO DA LUZ 

FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA tais como foram lançadas, uma vez 

que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada e 

subsistente, com espeque em dados concretos dos autos. Atente-se as 

deliberações exaradas nos autos". (Negritou-se) Deste modo, tenho que a 

dilação de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se 

justificada pelo desdobramento dos atos processuais devidamente 

informados pelo r. juízo e, nesse contexto, não identifico indolência judicial, 

mas eventual lapso dilatado por força de incidentes processuais. No caso, 

aplicável o julgado do C. STJ: "[...]2. A validade da segregação cautelar 

está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, 
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aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o 

periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a 

decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo 

recorrente, consistente em homicídio qualificado em concurso de 3 

agentes em que os denunciados desferiram diversas facadas nas vítimas, 

degolaram-nas e subtraíram vários pertences da propriedade, vindo a 

atear fogo ao veículo subtraído na tentativa de remover provas, com a 

posterior fuga do grupo para outra cidade próxima. Tais circunstâncias 

denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma 

de acautelar a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama 

a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no 

art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se 

realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de 

razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão 

provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, 

bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação 

penal. 5. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, não se 

mostrando irrazoável o prazo de 11 meses de instrução criminal se 

considerado constarem uma pluralidade de réus de delitos, além de ter 

havido redesignação de audiência para data mais próxima a fim de prestar 

mais celeridade ao feito. [...]. (STJ; RHC 116.598; Proc. 2019/0238636-9; 

GO; Sexta Turma; Rel. MIN. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Julg. 

12/11/2019; DJE 28/11/2019) Avançando no tema, acerca da alegação de 

que o paciente se encontra em unidade prisional que, dentre outros 

problemas pontuais, comporta risco pelo atual quadro pandêmico que se 

descortina na atualidade, requerendo, pela revogação da prisão 

preventiva; a priori, tal argumento não constitui fato que confira robustez 

ao deferimento do pleito. Vejamos: “(...)A alegada superlotação da cadeia 

pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave 

problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e 

suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC nº 

59595/2014). Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação 

n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à 

pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os 

magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos 

do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, 

gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 

doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que 

se enquadrem no grupo de risco” [art. 4º, inc. I, alínea “a”], não tendo por 

escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, 

sem a prudência e a cautela necessárias, possuindo caráter meramente 

recomendatório, ou seja, não vinculante. Ademais, urge consignar que não 

há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios 

deste Estado – os quais, inclusive já adotaram medidas preventivas. Neste 

ponto, ressalto o trecho do decisum no qual evidencio que a Autoridade 

Coatora procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito defensivo, no 

ponto, a saber: "[...] Verifica-se, entretanto, que o caso em apreço não 

enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada 

recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, 

ambas da R.62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único 

do CPP (prisão domiciliar). Isto porque, a idade do acusado (41 anos) não 

traduz necessariamente situação grave ou de risco que justifique medida 

alternativa, sendo que tais circunstanciam devem ser devidamente 

comprovadas nos autos, especialmente no caso de doença que deverá 

ser categorizada como grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §

único do CPP, e, a duas para fins de inclusão no grupo de risco. Aliás, a 

situação do acusado não se configura como de gravidade ou situação de 

risco que recomendem modificação da segregação, e, também porque não 

é hipótese do inciso I, do art. 318, do CPP (maior de 80 anos), além de não 

demonstrar qualquer situação iminente de gravidade ou 

urgência/emergência no estado de saúde do requerente. A propósito, a 

defesa do acusado sequer mencionou em qual das hipóteses previstas na 

recomendação supramencionada do CNJ o réu se enquadra. Ademais, em 

relação às medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo 

coronavírus – Covid-19 – no âmbito das unidades penais, constata-se 

também que o órgão competente (Secretaria Adjunta de Administração 

Penitenciária/Secretaria de Estado de Segurança Pública/ Governo do 

Estado de Mato Grosso) adotou as devidas providências para resguardar 

a integridade física e respectiva saúde dos reclusos, conforme se extrai 

do in te i ro  teor  da  NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 

01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 

02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que o Diretor da Cadeia Pública Local 

está apropriadamente cientificada." (Sic.) De tal sorte e, notadamente, 

porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do 

paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo 

Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de 

contágio no sistema prisional, bem como, pela análise externada, não 

evidencio o excesso injustificado de prazo. À vista do exposto, INDEFIRO 

O PEDIDO (Id.3958891) e, via de consequência, mantenho incólume a 

decisão prolatada no Id.34734953, por seus próprios fundamentos.

Terceira Câmara Criminal

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009171-83.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta 

Floresta - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JOHANES RAMOS DOS SANTOS (PACIENTE)

ROBSON DOS REIS CASTRO (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009171-83.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009188-22.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO)

Outros Interessados:

BENEDITO LEMES DE SOUZA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009188-22.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009202-06.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ (PACIENTE)

JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO OAB - MT24236/O-O (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-A (ADVOGADO)

JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009202-06.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009210-80.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUANA DA SILVA MATIAS (PACIENTE)
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Certifico que o Processo nº 1009210-80.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009211-65.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. S. (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. D. V. Ú. D. C. D. P. P. (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009211-65.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009214-20.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA 

GRANDE / MT (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009214-20.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009248-92.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

LEANDRO ALVES PEREIRA (PACIENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009248-92.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009265-31.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta 

Floresta - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ANTONIO EDUARDO FRANCA ARRUDA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009265-31.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009266-16.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO (PACIENTE)

JOELTON DA SILVA FRANCA (PACIENTE)

ADEMILSON PEREIRA DA SILVA (PACIENTE)

ROBERTO BENEDITO DE SANTANA (PACIENTE)

JOSIMAR GOMES AMADO (PACIENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009266-16.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009268-83.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA FLORES (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850-O 

(ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009268-83.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009270-53.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARLOS LIMA SANTOS (PACIENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009270-53.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009273-08.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009273-08.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Intimação

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009188-22.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO)

Outros Interessados:

BENEDITO LEMES DE SOUZA (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009188-22.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 14:13:11 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009171-83.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta 

Floresta - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JOHANES RAMOS DOS SANTOS (PACIENTE)

ROBSON DOS REIS CASTRO (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009171-83.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 24/04/2020 19:02:01 e distribuído inicialmente para o 
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Des(a). GILBERTO GIRALDELLI

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008985-60.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA TARCILIA DE SOUZA (VÍTIMA)

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127 (ADVOGADO)

LAERCIO MANOEL DE ARAÚJO (PACIENTE)

FABIANO CARDOSO GOES (TERCEIRO INTERESSADO)

VITOR MARIO DE ARAUJO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

HELBER SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao 

crivo do colegiado. Requisitem-se informações à douta autoridade 

apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, 

impreterivelmente. Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada 

Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril 

de 2020. Rondon Bassil Dower Filho - Relator

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009001-14.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT12853-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA (PACIENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT12853-A (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, defiro a ordem postulada em caráter liminar para revogar 

a prisão preventiva do paciente WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA, 

com fundamento no art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as 

seguintes medidas cautelares: 1ª – Comparecimento periódico da paciente 

em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, 

para informar e justificar suas atividades; 2ª – Proibição em ausentar-se 

da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem; 3ª – Proibição de 

frequência de bares e boate; 4ª – Recolhimento domiciliar no período 

noturno; 5ª - monitoramento eletrônico e sem prejuízo de outras medidas 

cautelares que o magistrado entender convenientes, determinando, por 

conseguinte: I – a expedição de ofício à autoridade apontada como 

coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, 

relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e 

cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação 

constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1º, do 

Provimento nº. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se 

ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste 

informações complementares em caso de alteração superveniente do 

quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no 

julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os 

informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à 

conclusão dos autos para as providências pertinentes; II – a remessa do 

feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos 

seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial; 

Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de 

soltura, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que 

reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova 

prisão em caso de descumprimento. Cumpra-se. Publique-se e intimem-se. 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Desembargador Juvenal Pereira da Silva - 

Relator

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009091-22.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

F. T. (IMPETRANTE)

R. D. R. S. G. J. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. 1. V. D. C. D. C. N. D. P. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

F. F. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO)

R. A. D. S. (PACIENTE)

M. P. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436-O 

(ADVOGADO)

 

Logo, sendo a tutela de urgência, providência que reclama prova 

pré-constituída e indene de dúvida do propalado constrangimento ilegal 

irrogado ao paciente, estando ausente nos autos, indefiro a liminar 

alvitrada. Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da 

autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da 

CNGC (Provimento 41/2016): “O Juiz, ao prestar as informações 

requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o 

seguinte: I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não 

ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias; II - fará 

relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da 

requisição; III – apresentará as considerações de caráter jurídico 

indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, 

procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os 

motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de 

eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; IV - fará a 

remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, 

inclusive, por fac-símile; V - providenciará o encaminhamento da 

requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, 

comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido 

e necessário atendimento”. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de 

Justiça, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA - Relator

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008477-17.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON HONDA SILVA (IMPETRANTE)

WORISTON BARROS DA CRUZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106-O (ADVOGADO)

RAMON HONDA SILVA OAB - MT23916-O (ADVOGADO)

 

DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc... Em apertada síntese, trata-se de 

habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício 

do paciente acima identificado, o qual supostamente vem sendo submetido 

a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Barra do Garças/MT, que lhe negou o pedido de submissão a 

exame clínico pelo médico lotado na unidade prisional, a fim de atestar seu 

suposto quadro de hipertensão e diabetes. Contextualizando os fatos da 

presente impetração, iniciam os causídicos esclarecendo que o paciente 

encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 06/02/2020, acusado da 

suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e 

logo após a prisão, os advogados foram informados pelos familiares do 

preso de que este seria diabético e hipertenso, bem assim, que faria 

acompanhamento com o cardiologista Dr. José Henrique de S. Medeiros, 

que se disponibilizou a fornecer o prontuário médico do paciente tão 

somente mediante determinação judicial. Diante de tais circunstâncias e 

“ainda mais no momento de pandemia (covid-19) que estamos vivendo” 

(sic), a defesa formulou pedido junto à autoridade acoimada de coatora, 

para que o médico disponível no estabelecimento prisional submetesse o 

paciente a exames cardiológicos e emitisse laudo médico, a fim de atestar 

seu quadro de hipertensão e diabetes. Todavia, tal pleito foi indeferido sob 

o viés de que não compete ao juiz determinar que tanto o médico 

particular, quanto aquele que atende no estabelecimento prisional realizem 

a avaliação médica do segregado, porquanto não haveria nos autos 

“negativa do médico particular ou mesmo requerimento por escrito ao 
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diretor da cadeia para a realização de tal avaliação.” Frente à negativa 

judicial, os causídicos aviaram o pedido pela via administrativa, 

direcionando-o ao diretor do estabelecimento prisional no endereço 

eletrônico cpbarradogarcas@sesp.mt.gov.br, requerimento este que não 

foi atendido, ao argumento de que embora não se opusesse à entrega do 

prontuário de saúde à Defesa do detento, o gestor da unidade não poderia 

fornecer o almejado laudo médico sem que o Poder Judiciário o solicitasse. 

Dante disso, alegam os impetrantes que requereram por mais uma vez a 

realização dos exames e a emissão de laudo médico perante o juízo, 

restando o pleito novamente indeferido, o que, na intelecção da defesa, 

configura evidente constrangimento ilegal, sanável pela via estreita do 

writ, na medida em que as decisões do MM. Juízo a quo seriam carentes 

de fundamentação, haja vista estarem lastreadas em argumentos 

genéricos. Fortes em tais premissas e invocando a garantia constitucional 

da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio constitucional do 

respeito à integridade física e moral dos presos, requerem a concessão in 

limine da ordem em favor do increpado, a fim de anular/cassar a decisão 

que “indeferiu o direito do paciente de fazer exames médico” (sic). No 

mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, 

concedendo-se em definitivo a ação constitucional. A ordem veio munida 

com a documentação registrada sob o ID 339678969 ao ID 39678972. O 

processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de 

prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.º 1001751-27.2020.811.0000. É 

o relato do essencial. Decido. Logo de início, consigno partilhar do 

entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de 

que o emprego do habeas corpus deve se dar de forma racionalizada, 

pois essa ação nobre não pode e nem deve ser banalizada a pretexto, em 

muitos casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito de 

ir e vir. E, no caso em exame, a petição inicial não dedica sequer uma linha 

a explicar em que medida o tal exame clínico que a defesa insiste em 

submeter o paciente implica – imediata ou, quiçá, mediatamente – em 

violação ou ameaça à sua liberdade ambulatorial, a tornar inadmissível o 

manejo do writ na presente hipótese, notadamente porque não 

evidenciada da narrativa contida na exordial qualquer das hipótese de 

constrangimento ilegal passível de saneamento por meio do habeas 

corpus, expressamente descritas no art. 648 do Código de Processo 

Penal. Veja-se que embora os impetrantes aventem en passant a atual 

situação de pandemia pelo novo coronavírus, não explicitam em nenhum 

momento se, porventura, a ânsia em alcançar um laudo médico que ateste 

ser o acusado hipertenso e diabético, se relaciona à eventual intenção de 

enquadrá-lo no grupo de risco de contágio pela doença; em todo caso, é 

certo que o presente habeas corpus não especa o aventado 

constrangimento ilegal na permanência do paciente no cárcere a despeito 

de tal estado de saúde, ao contrário, intenciona funcionar como ação de 

obrigação de fazer, cuja tutela específica diz com compelir o médico da 

unidade prisional a realizar exames clínicos no favorecido nesta ordem, e 

sem que exista uma justificativa relevante e plausível para tanto, a 

exemplo de eventual notícia do agravamento da doença que, inclusive, 

afirmam ser preexistente à prisão preventiva. Com efeito, a ação de 

dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo 

Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade 

individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da 

Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou 

ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao jus ambulandi do sujeito, nos 

termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional. Isso quer dizer 

que o habeas corpus é o remédio constitucional voltado ao combate de 

constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial 

ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em 

sua liberdade de locomoção. Dessa forma, não se presta a assegurar o 

fornecimento de laudo médico a detento, pois, neste caso, o que se 

procura proteger é o direito à informação, e não seu direito de ir e vir 

(locomoção). A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de 

Justiça já se consolidou no sentido de que "O habeas corpus é o 

instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer 

pessoa que se encontre em território nacional, não se prestando a outros 

fins, ainda que legítimos” (HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 

QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Ademais, ao 

que consta da prova pré-constituída, o acusado detém uma receita do 

medicamento Venzer HCT, que é um bloqueador dos receptores de 

angiotensina II, que reduz e controla a pressão arterial. Ou seja, é indicado 

para o tratamento da hipertensão, quando a monoterapia (uso de apenas 

um medicamento) não é suficientemente eficaz, sendo certo, outrossim, 

que este documento, aliado ao resultado do eletrocardiograma que também 

instrui o writ, constituem indicativos de que o acusado provavelmente está 

acometido por tal doença crônica. Assim, se por acaso a intenção dos 

impetrantes é postular em primeiro grau a substituição da prisão 

preventiva por domiciliar ou pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP 

com base no risco de contágio pelo novo coronavírus, os documentos 

supracitados, em princípio, podem atender à pretensão; ademais, como 

consta da própria inicial de habeas corpus, o diretor da unidade prisional 

afirmou que não pode obrigar o médico lá lotado a realizar o almejado 

exame clínico no ora paciente Francisco Pereira da Silva Neto, mas se 

dispôs a fornecer o prontuário de saúde do acautelado, o que também 

constitui documento hábil a robustecer eventual pleito defensivo pela 

reavaliação da prisão provisória com lastro no coronavírus. Mas não é só! 

Apesar de os impetrantes alegarem que o médico particular que atende o 

réu ter condicionado a apresentação do prontuário médico e de exames 

sob sua guarda à suposta determinação judicial, não comprovam que 

houve prévia solicitação do paciente ou de seus familiares neste sentido, 

e de acordo com o CAPÍTULO X do novo Código de Ética Médica 

[Resolução CFM n.º 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificado pelas 

Resoluções CFM n.º 2.222/2018 e 2.226/2019], mais especificamente o 

art. 88, é vedado ao médico negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, 

a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer 

cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações 

necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao 

próprio paciente ou a terceiros, valendo acrescentar que o art. 89 do 

mesmo diploma normativo prevê a necessidade de ordem judicial somente 

quando a liberação dos documentos é direcionada a terceiros; por 

corolário lógico, bastaria uma autorização por escrito do ora paciente para 

o seu médico fornecer ao juízo os prontuários e demais documentos que 

atestariam ser diabético e hipertenso, a robustecer a inadmissibilidade do 

manejo do writ para tanto. Nessa ordem de ideias, cumpre registrar que 

inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício 

ante a ausência de teratologia nas decisões atacadas, tampouco flagrante 

ilegalidade ou abuso de poder. Em tempo, e ainda que extravagante, 

consigne-se que embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não 

representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população 

carcerária brasileira. Como venho reiteradamente afirmando em meus 

pronunciamentos, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e 

deve ser avaliada casuisticamente, mesmo porque a Recomendação n.º 

62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do 

Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não 

implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo 

facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e 

atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar 

se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação 

proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou 

seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. Isso quer 

dizer que a manutenção da prisão preventiva hoje experimentada pelo 

increpado não se justifica com base em eventual ausência de laudo 

médico atestando os problemas de saúde que supostamente o acometem, 

tampouco estas doenças, por si sós, implicariam em sua imediata soltura, 

necessitando a reavaliação da prisão provisória de prévia análise do 

magistrado singular antes de qualquer pronunciamento por parte deste eg. 

Tribunal de Justiça, de maneira que, inexistindo reflexos mediatos ou 

imediatos do pedido indeferido sobre a liberdade ambulatorial do agente, 

não se há falar em violação ou coação ilegal capaz de ser afastada pelo 

writ. Em sendo assim, a despeito do louvável empenho dos impetrantes, 

afigurando-se descabida a impetração sob qualquer ótica – mormente 

porquanto a ausência de submissão do paciente a exames médicos não 

se relaciona com eventual coação ilegal ao seu direito de ir e vir, tornando 

imprestável o habeas corpus ao fim pretendido –, e não restando 

configurada flagrante ilegalidade ou teratologia nas r. decisões 

hostilizadas, revela-se inadequada a via eleita pelos causídicos, tornando 

de rigor a extinção do presente feito sem exame do mérito. Destarte, com 

supedâneo no art. 485, incisos I e VI, do CPC c/c arts. 3º, 647 e 648, do 

CPP e art. 51, incisos XIV, XV e XXII, do RITJMT, INADMITO o 

prosseguimento do presente pedido de habeas corpus, e extingo o feito 

sem análise do mérito. Intimem-se os impetrantes. Comunique-se a i. 

Procuradoria-Geral de Justiça. Empós, sobrevindo a preclusão recursal, 

certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Na sequência, 

inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a 

‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

abril de 2020. Des. Gilberto Giraldelli Relator
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Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008194-91.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS (INTERESSADO)

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - MT18380-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS 

(INTERESSADO)

Outros Interessados:

ALISSON SANTOS DA SILVA (PACIENTE)

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - MT18380-A 

(ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

VINICIUS SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS OAB - MT27603/O 

(ADVOGADO)

JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício 

do paciente ALISSON SANTOS DA SILVA.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009202-06.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ (PACIENTE)

JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO OAB - MT24236/O-O (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-A (ADVOGADO)

JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009202-06.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 11:13:55 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). GILBERTO GIRALDELLI

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1008983-90.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRYELLE ALVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MARTA SOUZA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS (VÍTIMA)

ALEXSANDRO CLARO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878-O (ADVOGADO)

EVANDRO LUZ DE SANTANA (PACIENTE)

 

Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do 

mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar....

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009210-80.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUANA DA SILVA MATIAS (PACIENTE)

 

Certifico, que o processo de n. 1009210-80.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 12:20:32 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009211-65.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. S. (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. D. V. Ú. D. C. D. P. P. (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009211-65.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 12:28:59 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009048-85.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT19739-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO DE AQUINO ROCHA (VÍTIMA)

MATHEUS ROOS OAB - MT19739-A (ADVOGADO)

OLANDIONES PEREIRA OLIVEIRA (PACIENTE)

 

Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do 

mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009214-20.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA 

GRANDE / MT (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009214-20.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009172-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO JOSE MORAES (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL PACHECO ANTONIASSI OAB - MT28144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009172-68.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 24/04/2020 19:15:47 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009185-67.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA MACEDO (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5ª vara de alta floresta (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009185-67.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 11:25:15 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL
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Processo Número: 1008991-67.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)

Outros Interessados:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO)

JOSE JACINTO FILHO (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

A. X. D. M. N. (VÍTIMA)

 

Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, relegando a análise do feito ao 

crivo do órgão colegiado.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009248-92.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

LEANDRO ALVES PEREIRA (PACIENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009248-92.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 16:37:13 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009265-31.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta 

Floresta - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ANTONIO EDUARDO FRANCA ARRUDA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1009265-31.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009115-50.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

INDIARIA FERNANDES DO CARMO (VÍTIMA)

MARCELO DA SILVA COSTA (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do 

paciente MARCELO DA SILVA COSTA....

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009268-83.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA FLORES (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850-O 

(ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009268-83.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009270-53.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARLOS LIMA SANTOS (PACIENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009270-53.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009273-08.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009273-08.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009176-08.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009176-08.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

Informação Classe: CNJ-426 PETIÇÃO

Processo Número: 1009195-14.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILTON ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 1009195-14.2020.8.11.0000 – Classe: 

PETIÇÃO (1727) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO 

DES. MARCOS MACHADO.

Informação Classe: CNJ-5093 REVISÃO CRIMINAL

Processo Número: 1009212-50.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO CORREA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 1009212-50.2020.8.11.0000 – Classe: 

REVISÃO CRIMINAL (12394) - foi distribuído automaticamente no sistema 

PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009225-49.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO (PACIENTE)

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO)

GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009225-49.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

Intimação

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009176-08.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT 

(IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009176-08.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 25/04/2020 10:50:31 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Certidão Classe: CNJ-426 PETIÇÃO

Processo Número: 1009195-14.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILTON ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009195-14.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 08:32:38 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARCOS MACHADO

Certidão Classe: CNJ-5093 REVISÃO CRIMINAL

Processo Número: 1009212-50.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO CORREA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REQUERIDO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009212-50.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 12:36:51 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). PAULO DA CUNHA

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009189-07.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LACERDA VALTER (PACIENTE)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009189-07.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 26/04/2020 15:23:30 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARCOS MACHADO

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009225-49.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO (PACIENTE)

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO)

GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009225-49.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 15:31:10 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). GLENDA MOREIRA BORGES

Secretaria de Câmara Especial

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009172-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO JOSE MORAES (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL PACHECO ANTONIASSI OAB - MT28144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009172-68.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PLANTONISTA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009175-23.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

INOIZO DA SILVA NOBRES (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO)

MICHELE JULIANA NOCA OAB - MT7622-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGISTRADO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA 

DO BUGRES (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009175-23.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PLANTONISTA.

Informação Classe: CNJ-109 PETIÇÃO

Processo Número: 1009177-90.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO)

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TOFFOLI (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 1009177-90.2020.8.11.0000 – Classe: 

PETIÇÃO (241) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO 

DES. PLANTONISTA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009180-45.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR PERRI (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009180-45.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PLANTONISTA.

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009182-15.2020.8.11.0000
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT14377-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE JAURÚ (IMPETRADO)

MPEMT - JAURU (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009182-15.2020.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DO DES. PLANTONISTA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009183-97.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009183-97.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PLANTONISTA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009185-67.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA MACEDO (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5ª vara de alta floresta (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009185-67.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PLANTONISTA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009189-07.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LACERDA VALTER (PACIENTE)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009189-07.2020.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. PLANTONISTA.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009172-68.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO JOSE MORAES (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL PACHECO ANTONIASSI OAB - MT28144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES (IMPETRADO)

 

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido liminar, mantendo incólume o 

decreto prisional expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de 

Matupá/MT. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020. Des. 

Márcio VIDAL, Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009180-45.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR PERRI (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Natalia Rodrigues 

Alvares Macedo, em favor de Eduardo Henrique Gomes da Silva, contra o 

ato, indigitado de coator, do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá, sob a alegação de que o paciente encontra-se em consistente 

do constrangimento ilegal derivado de excesso de prazo em razão de 

decreto de prisão preventiva, uma vez que foi preso em 23/10/2018, a 

instrução criminal perdurou até dezembro/2019 e encontra-se concluso 

para sentença desde 07/01/2020 Colhe-se dos documentos juntados a 

esses autos (Id. 40490484) que o paciente , juntamente com os demais 

acusados, cometeram, em tese, o crime de roubo tentado, mediante o 

emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, §2º, incisos II, § 2º, 

alínea A, inciso I, c/c art. 14, todos do Código Penal e encontra-se preso, 

preventivamente, ao longo da tramitação da Ação Penal n. 

39390-38.2018.811.0042 (código n. 548377), estando o feito, hoje, 

pendente de sentença pelo Juiz monocrático, após apresentação de 

memorias pelas partes. (Id. 40490484/40490485) Nada obstante os fatos 

narrados, o Impetrante afirma que o paciente deve ser posto em liberdade, 

em razão do excesso de prazo da prisão preventiva decretada, 

permitindo-se ao acusado, responder ao processo penal, em liberdade, 

uma vez que os demais acusados já estão respondendo em liberdade, o 

que, de consequência, afastaria a possibilidade do cumprimento 

antecipado da pena. Aduz que que os autos se encontram conclusos ao 

Juízo impetrado desde janeiro/2020, sem qualquer decisão. Feitas essas 

considerações, pugna a concessão da ordem, liminarmente, a fim de 

permitir que a paciente continue a recorrer, porém, em liberdade. Ou, 

subsidiariamente, sejam-lhe aplicadas medidas cautelares substitutivas da 

prisão preventiva. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Da leitura 

atenta dos autos, verifico, de plano, a inexistência de ato coator, haja vista 

que sequer houve a análise do pedido, pelo Juízo de Primeira Instância e 

tampouco há nos autos comprovação de que os autos encontram-se 

conclusos, pois a última decisão judicial trazida aos autos com data de 

30/10/2019 (Id. 40490485) consta a conversão dos debates orais em 

apresentação de memorias escritos e vista dos autos às partes. Desse 

modo, evidenciada a inexistência da análise da questão pelo magistrado 

singular, qualquer manifestação deste Tribunal, antes daquela apreciação, 

representaria verdadeira e indevida supressão de instância. Afinal, nesse 

sentido caminha a jurisprudência: (...) 2. Se a matéria relativa ao pedido de 

concessão da prisão domiciliar não foi decidida na origem, não merece 

conhecimento o writ neste ponto, sob pena de supressão de instância. 

Precedentes. 3. Hipótese em que a custódia cautelar foi decretada e 

mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade 

do agente, líder da facção criminosa denominada PCC - Primeiro Comando 

da Capital e traficante de maior expressão na região onde atuava. 4. Não 

há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, tratando-se de réu associado a 

outros vinte e quatro agentes para "organizar atividades criminosas na 

cidade de Avaré e região relacionadas ao tráfico de entorpecentes e 

roubos". 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 226.281/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

21/11/2013, DJe 09/12/2013). (destaquei) Com efeito, considerando a 

formulação do requerimento, diretamente, a esta Segunda Instância, 

quando ainda pendente a sua apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, o 

não conhecimento do remédio constitucional se torna medida impositiva. 

Pelos fundamentos expostos, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO. 

Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, 26 

de abril de 2020. Desembargador Márcio VIDAL, Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009185-67.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA MACEDO (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5ª vara de alta floresta (IMPETRADO)
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Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as 

informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na 

forma regimental, a uma das Câmaras Criminais Isoladas deste Sodalício. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 26 de abril de 2020. Desembargador 

Márcio VIDAL, Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009183-97.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS (PACIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT 

(IMPETRADO)

 

Logo, entendo que ausentes os pressupostos autorizadores da prisão 

preventiva, razão pela qual CONCEDO a liminar vindicada nesta ação 

constitucional, para REVOGAR a prisão cautelar do paciente Marco 

Antônio da Silva Santos, mediante a proibição de manter qualquer contato 

com a ofendida Adriana Gomes de Arruda, bem como se manter distante 

da residência da ofendida e dela própria, de no mínimo 200 metros de 

distância. O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por 

outros motivos o paciente não permanecer preso. Requisitem-se 

informações a Douta autoridade acoimada de coatora, que deverá 

prestá-las no prazo legal. Comunique-se o Impetrado para que tome as 

medidas necessárias para o cumprimento da presente decisão. Após, 

colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Com o término do período 

de plantão, proceda-se à distribuição, observada o Regimento Interno 

deste Tribunal, para processamento do presente habeas corpus. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de abril de 2020. Des. Márcio VIDAL, 

Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009189-07.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LACERDA VALTER (PACIENTE)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)

 

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as 

informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso 

forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas 

Criminais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de abril de 2020. Desembargador 

Márcio VIDAL, Plantonista.

Seção de Direito Público e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009173-53.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT14284-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA 

(IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009173-53.2020.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009201-21.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS & GODOI LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT14284-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1009201-21.2020.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Intimação

Certidão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009173-53.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT14284-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA 

(IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009173-53.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 24/04/2020 20:39:54 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Intimação Classe: CNJ-4743 RECLAMAÇÃO

Processo Número: 1008654-78.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL QUEIROZ CAMARGO (RECLAMANTE)

JEFFERSON CASTRO BENEVIDES (RECLAMANTE)

MARIA AUXILIADORA ALVES DE ANICESIO (RECLAMANTE)

MARIA BENEDITA ALENCAR DE ARRUDA (RECLAMANTE)

MARIA PAULA DE ARRUDA (RECLAMANTE)

ANDREILZA GALDINO COSTA (RECLAMANTE)

CELSA MARIA DE ARRUDA (RECLAMANTE)

ELZA APARECIDA ESTRELA RODRIGUES (RECLAMANTE)

IOLANDA CONCEICAO EVANGELISTA MAGALHAES (RECLAMANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA OAB - MT9271-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RECLAMADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 

51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15. Sem 

custas e honorários sucumbenciais. Dê-se ciência à douta 

Procuradoria-Geral de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas de estilo. P. I. C. Cuiabá, 24 de abril de 2020.- MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Desembargadora

Certidão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009201-21.2020.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS & GODOI LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT14284-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1009201-21.2020.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 27/04/2020 11:05:36 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Coordenadoria de Recursos Humanos

Decisão do Presidente

PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA PRÊMIO 
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108/2020.

Solicitante: Sra. EDJAN DE OLIVEIRA RODRIGUES

Decisão n° 803/2020-PRES

Referência: CIA 0709523-03.2020.8.11.0037

[...]

Portanto, com fulcro no art. 1º, §1º da Lei n. 8.816/2008, DEFIRO a 

conversão em espécie de 90 (noventa) dias da licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 15.03.2014 a 15.03.2019, 

condicionando o pagamento à disponibilidade orçamentária e 

financeira.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

DECISÃO N. 793/2020-PRES

 CIA 0011110-18.2020.8.11.0000

Cuida-se do Ofício n. 07/2020/CEJUSC-COORD, subscrito pelo Magistrado 

Hildebrando da Costa Marques, Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC 

dos Juizados Especiais, por meio do qual encaminha solicitação de 

descredenciamento do conciliador Rafael Vidotti Quirino, matrícula 34862, 

lotado no CEJUSC do 6º Juizado Especial Cível, bem como solicita o 

preenchimento da vaga em aberto.

O Departamento de Apoio aos Juizados Especiais prestou a Informação n. 

60/2020-DAJE (andamento n. 6).

Por sua vez, o Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça manifestou 

favoravelmente ao pleito (andamento n. 9).

Diante do exposto, DETERMINO o descredenciamento, a pedido, de Rafael 

Vidotti Quirino, CPF: 010.367.721-60 e matrícula 34862, das funções de 

Conciliador do CEJUSC do 6ª Juizado Especial, com efeitos a partir do dia 

5.3.2020.

 Quanto ao credenciamento do próximo candidato habilitado considerando 

a decisão proferida nos autos de consulta n. 001333693.2020811.0000, 

que deliberou sobre a proibição para o credenciamento de novos 

profissionais, a partir de 17/03/2020 até o término do período acobertado 

pelas Portaria s-Conjuntas 249 e 281/2020, devolvo ao departamento para 

sobrestar os autos até ulterior deliberação.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis, 

inclusive ciência desta decisão aos interessados.

 Após, ao Departamento do FUNAJURIS para as anotações pertinentes.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente do Tribunal de Justiça

Atos do Presidente

ATO N.º 684/2020-DRH     O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,     

CONSIDERANDO os termos do Expediente de NU. 

0011110-18.2020,RESOLVEDESCREDENCIAR, a pedido, o Senhor RAFAEL 

VIDOTTI QUIRINO, inscrito no CPF sob o n° 010.367.721-60, matrícula 

34.862, da função de Conciliador do CEJUSC do 6º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, com efeitos retroativos a 05/03/2020.       

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHAPresidente do Tribunal de Justiçatable

 ATO N.º 684/2020-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Expediente de NU. 0011110-18.2020,

RESOLVE

DESCREDENCIAR, a pedido, o Senhor RAFAEL VIDOTTI QUIRINO, inscrito 

no CPF sob o n° 010.367.721-60, matrícula 34.862, da função de 

Conciliador do CEJUSC do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos retroativos a 05/03/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente do Tribunal de Justiça

Supervisão dos Juizados Especiais

Turma Recursal Única

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000206-67.2020.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CORREA (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1000206-67.2020.8.11.9005 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR.

Pauta de Julgamento

JULGAMENTOS DESIGNADOS PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA 

TURMA RECURSAL ÚNICA, A REALIZAR-SE ÀS 09:00 HORAS DO DIA 08 

DE MAIO DE 2020 (SEXTA-FEIRA), POR VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME 

PORTARIA 283/2020-PRES. AS INSCRIÇÕES PARA SUSTENTAÇÃO ORAL 

DEVERÃO SER ENCAMINHADAS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO 

tru.sustentacaooral@tjmt.jus.br, EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS 

ANTES DA SESSÃO. O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO 

ENCERRAMENTO DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O 

DISPOSTO NO ART. 35 DA RESOLUÇÃO N° 009/2011-TP, ALTERADA 

PELA RESOLUÇÃO-TJ-MT/TP Nº 05, DE 14/02/2019, E NA ORIENTAÇÃO 

CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0035260-94.2019.811.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A

Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

Recorrido: HUVERSON FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s): JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA

Recorrido: AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A)

Advogado(s): Nenhum advogado cadastrado.

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ADAUTO DOS SANTOS REIS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0072054-51.2018.811.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

Recorrido: GUILHERME SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s): Evaldo Lúcio da Silva

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010634-39.2018.811.0003

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: GIOVANA PAULINELLI MARCOLLA JACQUES BENTO

Advogado(s): LEONARDO SANTOS DE RESENDE

SILVIA MACHADO MUCHAGATA

PRISCILA IKEDA CAETANO

Recorrido: LUIZ APARECIDO DOS SANTOS

Advogado(s): DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0039330-57.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: TIM CELULAR S/A
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Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

Recorrido: BENEDITO ELIO RAMALHO DOS SANTOS

Advogado(s): FERNANDA DE PAULA GIACOMINI SOUZA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010078-60.2019.811.9005

Foro da Comarca de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: JONIS DAVID CAMARGO

Advogado(s): KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS

Recorrido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s): GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0038821-29.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

Recorrido: LUCINEIA FATIMA DA SILVA

Advogado(s): GIOVANA CESAR SCHERNER

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0036123-50.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: MARCIO WILLIAN ASSUNCAO PEREIRA

Advogado(s): ADRIANO DOS SANTOS COSTA

Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A

Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

Recorrido: GELTUR EIRELI ME

Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

Recorrido: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010075-38.2012.811.0021

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: AILSON FELIX CABRAL DA SILVA

Advogado(s): FRANCIANA TUNES PARREIRA

TONY KLEBER GONSALES

ARY DA COSTA CAMPOS

Recorrido: ANTONIETA SANTANA LEITE

Advogado(s): MARCELLO MARK DE FREITAS

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0043595-05.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

Recorrido: JOSÉ LINO DA SILVA

Advogado(s): MILTON JONES AMORIM VIEIRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010171-23.2019.811.9005

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: AILTON FIGUEIREDO DIAS

Advogado(s): KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS IPANEMA VI- NP

Advogado(s): KLAUS GIACOBBO RIFFEL

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0041558-05.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

 Advogado(s): GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO

Recorrido: LORRAINE ALVES RIBEIRO

Advogado(s): LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA

Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Advogado(s): LEONARDO SULZER PARADA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0042940-33.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: CARMEM LUCIA DE ABREU PEREIRA

Advogado(s): JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR

Recorrido: OI MÓVEL S/A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0061394-95.2018.811.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: DIRÇON LOPES

Advogado(s): FERNANDA DE PAULA GIACOMINI SOUZA

Recorrido: AMBEV S.A. ? F. CUIABA

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONÇALVES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Dr(a). WLADYMIR PERRI

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0015111-71.2019.811.0003

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: LEANDRO SILVA MARTINS

Advogado(s): UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010039-63.2019.811.9005

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA

Advogado(s): STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES

Recorrido: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0015899-91.2019.811.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

Recorrido: SILVIO PAULO DE ALMEIDA

Advogado(s): LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

***
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0034944-81.2019.811.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: GRAZIELE LUSSANI ANTUNES DA SILVA

Advogado(s): FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES

Recorrido: IUNI EDUCACIONAL S/A.

Advogado(s): KAMILA MICHIKO TEISCHMANN

FELLIPE BAEZ MALHEIROS

TATIANA TOMIE ONUMA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010073-38.2019.811.9005

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

 Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: NATHALIA MONTEIRO

Advogado(s): CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA

Recorrido: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A

Advogado(s): PAULO FERNANDO SCHNEIDER

MÁRCIO VINICIUS COSTA PEREIRA

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0016183-96.2019.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: DIVINO JOSE FONTES

Advogado(s): CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA

Recorrido: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0032137-88.2019.811.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

HENRIQUE DE DAVID

Recorrido: MAIS MÓDULOS ME

Advogado(s): ANDERSON ROSA FERREIRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

21) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0015141-09.2019.811.0003

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: GRASIELE NUNES DE OLIVEIRA

Advogado(s): UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0016856-92.2019.811.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

Advogado(s): LUANA FRANCINNE DE LIMA AMARO

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO

Recorrido: LETICIA APARECIDA DA SILVA

Advogado(s): BARBARA LENZA LANA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

23) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0063670-07.2015.811.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

 Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: SAMUEL PEREIRA DE JESUS

Advogado(s): ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

HERBERT REZENDE DA SILVA

Recorrido: MOTO FORTE

Advogado(s): ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Dr(a). EDSON DIAS REIS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0036159-92.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: ORAL SIN FRANCHISING

Advogado(s): SÉRGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA

Recorrido: CARMINDA MENDONÇA CAMARCO

Advogado(s): Khésia Adriana Camargo Thimmig

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0015253-18.2018.811.0001

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s): BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

Recorrido: CONDOMINIO EDIFICIO MANCHESTER

Advogado(s): Lorenza da Silva Martins

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

26) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0015620-02.2019.811.0003

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART

Recorrido: IVANI DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s): ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

27) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0040187-06.2019.811.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): OZANA BAPTISTA GUSMAO

Recorrido: ISRRAEL TEIXEIRA DE LEMOS

Advogado(s): KÉSSIA NAYANNE AMARAL MATOS

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

28) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010138-33.2019.811.9005

Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis

Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recorrente: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT

Advogado(s): MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI

Recorrido: ANDRÉ ATILIO COSTA

Advogado(s): VALDENIR LUIZ PEREIRA

JULIANO BOTELHO DE ARAUJO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

29) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0016946-94.2019.811.0003

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: MARIZA AMORIM CAMPOS

Advogado(s): UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
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Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

30) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0043162-98.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: CLARO S.A.

Advogado(s): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

Recorrido: CERES BILATE BARACAT

Advogado(s): CERES BILATE BARACAT

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

31) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0031271-80.2019.811.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

Recorrido: GILSON SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s): Ione Geralda Gontijo Borges

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ADAUTO DOS SANTOS REIS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

32) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0015488-42.2019.811.0003

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: JOVENILDO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s): UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

33) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0026220-88.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: DEIVILAN OLIVEIRA MELO

Advogado(s): KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Dr(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

34) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0016184-78.2019.811.0003

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: SELMA DE SOUZA PIMENTA

Advogado(s): UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

35) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0021917-31.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART

Recorrido: MANUEL PEREIRA ROSENO

 Advogado(s): wilson saenz surita junior

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

36) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0019306-42.2018.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

Recorrido: Clayton Ferreira Shimizu

Advogado(s): ivanildo santos de oliveira

Recorrido: SMZ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS - 

SUZUKI

Advogado(s): RONEY PEREIRA PERRUPATO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

37) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0013495-61.2019.811.0003

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: FABIANO GUIMARÃES DE ANDRADE

Advogado(s): MARIA ELISA SENA MIRANDA

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Advogado(s): JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

38) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0033108-73.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: MARDEN ADRIANO CARVALHO FERREIRA

Advogado(s): THIAGO SANTANA SILVA

Recorrido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s): ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

39) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0017564-42.2019.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s): FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

Recorrido: MAYAHARA LARISSA DA SILVA

Advogado(s): ANNA PAULA PELIZER

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). AMINI HADDAD CAMPOS

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

40) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0040167-49.2018.811.0001

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

Recorrido: CÁSSIA RICHCIK

Advogado(s): Sebastião Carlos Araújo Prado

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

41) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010169-53.2019.811.9005

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO

Advogado(s): CARLOS ROBERTO GAMA FILHO

Recorrente: ERICA CARVALHO MONTEIRO

Advogado(s): CARLOS ROBERTO GAMA FILHO

Recorrente: RENATA CAPOTE DE CARVALHO

Advogado(s): CARLOS ROBERTO GAMA FILHO

Recorrente: RAFAEL DE SOUZA GAMA

Advogado(s): CARLOS ROBERTO GAMA FILHO

Recorrido: OLINDA ALVES DE SOUZA

Advogado(s): WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA
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***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

42) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0013536-28.2019.811.0003

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: ODEMIR FERREIRA DE AZEVEDO

Advogado(s): MARIA ELISA SENA MIRANDA

Recorrido: BANCO SANTANDER S/A

 Advogado(s): JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

43) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0039959-31.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: Banco Bradesco S/A

Advogado(s): BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

Recorrido: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s): EDMILSON FRANK GONÇALVES DA SILVA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0029828-28.2018.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

Recorrido: JOSIANE APARCIDA DA SILVA PINHO

Advogado(s): EDNA NUNES CORREA MARQUES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

45) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0026129-29.2018.811.0002

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: LUCIANO ALVES DE ABRIL

Advogado(s): HERBERT REZENDE DA SILVA

Recorrido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s): GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

46) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010483-42.2019.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: PRIME INCORPORACOES E CONTRUCOES S.A.

Advogado(s): Nenhum advogado cadastrado.

Recorrente: MRV PRIME CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

Recorrido: EMILY HARUMI ARRUDA ITTO PEREIRA

Advogado(s): STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). AMINI HADDAD CAMPOS

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

47) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0040571-66.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: CAROLINA MARTINS PACHECO

Advogado(s): NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA

Recorrido: TIM CELULAR S/A

Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

48) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0016219-41.2019.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: INGRYTH RAINAT AMORIM

Advogado(s): LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

49) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0015480-68.2019.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

Advogado(s): SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

Recorrente: CLARO S.A.

Advogado(s): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

Recorrido: SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

Advogado(s): SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

Recorrido: CLARO S.A.

Advogado(s): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

50) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0039494-22.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: PAMELA ROCHA DE SOUZA

Advogado(s): FRANCISCO CLÁUDIO JASSNIKER JUNIOR

Recorrente: KLEYDSON RONDON DA SILVA

Advogado(s): FRANCISCO CLÁUDIO JASSNIKER JUNIOR

Recorrido: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

 Advogado(s): GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

51) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0035270-41.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Advogado(s): CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI

Recorrido: JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA

Advogado(s): NATALIA BISELLI CORDEIRO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

52) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0026751-11.2018.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: ANDRE EDUARDO LEMOS DE SOUZA

Advogado(s): STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES

Recorrente: PRIME INCORPORACOES E CONTRUCOES S.A.

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

Recorrente: MRV PRIME CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

Recorrido: ANDRE EDUARDO LEMOS DE SOUZA

Advogado(s): STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES

Recorrido: PRIME INCORPORACOES E CONTRUCOES S.A.

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

Recorrido: MRV PRIME CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA
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***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

53) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0012939-62.2019.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA

Recorrente: ANTONIO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s): FERNANDA RIBEIRO DAROLD

BERNARDO RIEGEL COELHO

Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A

Advogado(s): MAURO PAULO GALERA MARI

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). AMINI HADDAD CAMPOS

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

54) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0035834-85.2017.811.0002

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: EVAIR PAULO DE ARRUDA

Advogado(s): SAULO AMORIM DE ARRUDA

Recorrido: OMNI FINANCEIRA S/A

Advogado(s): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

55) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0042335-87.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: BANCO BMG

Advogado(s): TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS

RODRIGO SCOPEL

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

Recorrido: SILESIO FRAZAO DE ALMEIDA

Advogado(s): CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

56) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0030087-89.2019.811.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

 Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

Recorrido: VALDICLEMAR FERREIRA

Advogado(s): CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

57) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0035660-11.2019.811.0001

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Advogado(s): CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI

Recorrido: MARCELO BENINI GALETTI

Advogado(s): Nenhum advogado cadastrado.

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

58) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0012899-83.2019.811.0001

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s): ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI

Recorrido: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

59) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0033729-38.2017.811.0002

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: SERGIO RODRIGUES JUNIOR

Advogado(s): HERBERT REZENDE DA SILVA

Recorrido: BANCO BONSUCESSO

Advogado(s): RODRIGO VENEROSO DAUR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

60) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0021404-63.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: IRACI SOARES DE LIMA LACERDA

Advogado(s): LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA

Recorrido: ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A

Advogado(s): Nenhum advogado cadastrado.

Recorrido: CONNECT MOBILE

Advogado(s): WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE

Recorrido: LOJAS RIACHUELO S/A

Advogado(s): Nenhum advogado cadastrado.

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

61) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0013398-61.2019.811.0003

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: MAISA BIANCA RODRIGUES

Advogado(s): WESLEY HENRIQUE DE O. SOUSA

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

62) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0042867-61.2019.811.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

 Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

Recorrido: EVERTON CORREA DA C. MAGALHÃES

Advogado(s): LILIAN MILLER

FLÁVIO RAMOS DE ALMEIDA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

63) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0024554-83.2018.811.0002

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: GONÇALO DE CAMPOS SOUZA

Advogado(s): Manoel César Dias Amorim

Recorrido: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

Advogado(s): MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s): MAURO PAULO GALERA MARI

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

64) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0018733-04.2018.811.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: LORRAYNE ELLEN SIQUEIRA

Advogado(s): ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA

Recorrido: LOJAS AMERICANAS S.A

Advogado(s): JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

65) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0036810-27.2019.811.0001
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Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ARNALDO SILVA ARAUJO

Advogado(s): ARNALDO SILVA ARAUJO

Recorrido: CONDOMÍNIO SOLAR DAS TORRES

Advogado(s): JULIANA DE SOUSA ANDRADE

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

66) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0019969-82.2018.811.0003

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART

Recorrido: ESTER CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s): ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

67) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0014403-27.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ALEXANDRO UECKER

Advogado(s): VINICIUS FALCAO DE ARRUDA

Recorrido: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA

Advogado(s): RICARDO JOÃO ZANATA

JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

68) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0013951-17.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

Recorrido: FARNIY MARTINS DA CONCEIÇÃO

Advogado(s): MARCEL LUERSEN

PAULO ANTONIO GUERRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

69) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0012221-02.2018.811.0002

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: NELSON JOSÉ DOS SANTOS

Advogado(s): HERBERT REZENDE DA SILVA

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0079082-41.2016.811.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: OI S/A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

Recorrido: WANDERLAN ANTONIO DE CAMPOS

Advogado(s): LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

71) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0037215-63.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

Recorrido: MAGHAIVER ABDUSK DE OLIVEIRA ALENCAR

Advogado(s): SUZINETE COSTA DE ALMEIDA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Dr(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

72) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0020695-28.2019.811.0001

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: LINA DIAS DE ARRUDA

Advogado(s): Fabius Delboni de Andrade

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

73) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0041986-84.2019.811.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

 Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado(s): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

Recorrido: Metódio Sendeski - ME

Advogado(s): FRANCISCO ANTUNES DO CARMO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

74) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0066951-63.2018.811.0001

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: ISADORA MARIA CORREA FALBOT

Advogado(s): STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES

Recorrido: MRV PRIME CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

75) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0028839-88.2019.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: MERCADO CONQUISTA EIRELI

Advogado(s): RAISSA IZABEL DA SILVA CARDOSO

Recorrido: YURE ALVES MIRANDA

Advogado(s): PEDRO RODRIGUES ALVES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

76) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0091247-23.2016.811.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: LOJAS RIACHUELO S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RICARDO MAGALHÃES PINTO

Recorrido: ALEXSANDRO DA SILVA LOPES

Advogado(s): RAFAEL TERRABUIO MOREIRA

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

77) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0029470-32.2019.811.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: FABIO VINICIUS MACEDO GUTIERREZ

Advogado(s): DAYSE GUIMARAES FERNANDES BALDUINO

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s): MAURO PAULO GALERA MARI

Recorrido: FABIO VINICIUS MACEDO GUTIERREZ

Advogado(s): DAYSE GUIMARAES FERNANDES BALDUINO

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s): MAURO PAULO GALERA MARI

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

78) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0028153-96.2019.811.0001
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Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Advogado(s): FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR

Recorrido: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS

Advogado(s): EDNA NUNES CORREA MARQUES

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

79) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0056647-05.2018.811.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s): GIZA HELENA COELHO

MARIANA DENUZZO SALOMÃO

Recorrido: SYLAS ALVES DO CARMO

Advogado(s): MARIA CLEUZA DE JESUS

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

80) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0010873-49.2018.811.0001

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recorrente: BANCO BRADESCO CARTÕES

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Recorrido: VANDERLEI OLIVEIRA DE ARRUDA

Advogado(s): ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Dr(a). WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

***

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Intimação

Despacho Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1009642-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARQUES (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TURMA RECURSAL ÚNICA Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de 

Direito-Relator EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – APLICAÇÃO DA 

“a”, V DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL 

– CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS 

FINALIDADES LEGAIS TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA –PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Deve ser mantido o 

valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade 

reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Em casos de 

responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros 

moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 

54 do STJ. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será 

aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC. Tratando-se de recurso em 

confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, V, 

art. 932 do Código de Processo Civil, Enunciado 103 do FONAJE - Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 02 da Turma Recursal Única de 

Mato Grosso. Vistos, etc. Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado 

contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice”, bem 

como, condenou a parte recorrida no pagamento de indenização a título de 

danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente. Em suas razões 

recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos 

fático-jurídicos: 1. Pleiteia a majoração dos danos morais indenizáveis. 2. 

Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso. Pugnou, 

ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi 

deferido pelo Juiz Singular. A parte recorrida apresentou suas 

contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando 

pela manutenção da r. sentença recorrida. DECIDO Com lastro no que 

dispõe a alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, 

com Enunciado 103 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e 

com a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, 

considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se 

encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste 

Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, 

dando-lhe parcial provimento recursal. Pois bem. No que tange ao mérito, 

analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as 

afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte 

recorrente foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por 

débito inexistente. Saliento que, se a empresa credora informa a 

existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a 

prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do 

Código de Processo Civil. Com essas considerações, entendo que restou 

configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida, uma vez que, a 

mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao 

recorrente. Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa 

recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida 

inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos 

danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor). Importa, destacar que a 

simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado 

“dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse 

sentido a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: "Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). “A inscrição/manutenção indevida do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível 

de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. 

Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. 

Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013). Eis como tem 

decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

casos similares: A simples negativação indevida já constitui motivo 

suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo 

necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de 

dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da 

extensão do dano. (TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. 

Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 

– fonte site TJMT) Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de 

cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na 

prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato 

ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante 

no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo 

prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”. (TJMT – Apelação 

Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 

18.11.2014 – fonte site TJMT) Sendo também, o entendimento desta Turma 

Recursal, nesse mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do 

nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova. 1 – A inscrição sem causa dos dados da parte 

Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização 

pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova 

de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”. (TRU-MT 

– Recurso inominado nº 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João 

Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012) A inscrição indevida do nome do 
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autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a 

inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o 

dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a 

contratação. (TRU-MT – Recurso inominado nº 574/2013 - Rel. Juíza de 

Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012) Dessa maneira, devida é a 

indenização à parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, 

teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, 

inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, 

portanto. Com relação ao valor indenizatório, entendo que o quantum 

fixado na sentença, destinado a recompor os prejuízos morais de parte 

recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a 

extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da 

finalidade pedagógica em relação à parte recorrida, bem como, está de 

acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal 

para casos semelhantes. Com relação ao pleito da parte recorrente em 

alterar a data inicial para a contagem dos juros moratórios e correção 

monetária, entendo que, deve ser parcialmente acolhida ao presente caso, 

visto que na relação extracontratual, a data para se aplicar os juros de 

mora é do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ; no 

entanto, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, 

consoante Súmula 362 do STJ e do ato sentencial. O relator pode 

monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em 

desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que 

dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil: Art. 932. 

Incumbe ao relator: V – depois de facultada a apresentação de 

contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for 

contrária a: A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

de Justiça ou do próprio tribunal; Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo 

relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, 

observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do 

tribunal. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente 

inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em 

decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa 

fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.(sublinhei). 

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a 

seguinte redação: “O relator, nas turmas recursais, em decisão 

monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em 

manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de tribunal 

superior ou das turmas recursais do estado de Mato Grosso, cabendo 

recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias; ” 

(sublinhei). Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao 

disposto no art. 932, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil e a Súmula 

nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO, apenas para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, 

que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento 

danoso (Súmula n.º 54 do STJ), mantendo-se quanto ao mais, na 

integralidade, a sentença fustigada. Em face do que dispõe o art. 55, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

Condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em 

relação à execução das verbas sucumbenciais. Eventual aviamento de 

Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 

1.021, § 4º do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se Preclusa a via recursal, 

retornem os autos ao Juizado de origem. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 

Juiz de Direito/Relator.

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1005773-93.2018.8.11.0002
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MARICELI NUNES DE ALMEIDA FERRAZ (RECORRIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - MT10332-O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT22717-A (ADVOGADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE OAB - 03.507.548/0001-10 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc... Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO submetido ao duplo grau 

de jurisdição pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que nos autos da Ação 

Ordinária de Cobrança nº único 1005773-93.2018.8.11.0002, julgou 

procedente em parte o pedido inicial para reconhecer o direito ao 

recebimento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 (um 

terço) e também 13º (décimo terceiro) salário integral e proporcional aos 

anos de 2013 e 2014. O Tribunal de Justiça declinou da competência em 

favor dos Juizados Especiais em razão do julgamento do IRDR n. 

85560/2016, no qual foi firmada a tese jurídica sob o Tema 01 no sentido 

de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar 

e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de 

produção de prova pericial”. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de 

REEXAME NECESSÁRIO submetido ao duplo grau de jurisdição pelo JUÍZO 

DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE. Entretanto, nos termos do artigo 11 da Lei 

12.153/2009, descabe reexame necessário no Sistema dos Juizados 

Especiais Fazendários, verbis: Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, 

não haverá reexame necessário. Nesse sentido, colaciono julgados 

recentes proferidos por Turmas Recursais de outros Tribunais: ECURSO 

INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009. RECURSO 

NÃO-CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71008541872, Segunda Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John 

dos Santos, Julgado em 29/05/2019) RECURSO INOMINADO. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009. RECURSO NÃO-CONHECIDO. 

(Recurso Cível Nº 71008493470, Segunda Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado 

em 29/05/2019) RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 

DA LEI Nº 12.153/2009. O presente recurso não comporta conhecimento, 

uma vez que inexiste reexame necessário em sede de Juizado Especial da 

Fazenda Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/2009. RECURSO 

INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71007373053, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz 

Londero Madeira, Julgado em 30/05/2019) RECURSO INOMINADO. 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE 

PALMEIRA DAS MISSÕES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

FEITO REMETIDO ÀS TURMAS EM REEXAME NECESSÁRIO. 

DESCABIMENTO. DICÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL 

12.153/2009. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 

71007395601, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 22/02/2018) REEXAME 

NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA. Inexiste o instituto do reexame 

necessário no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Inteligência do artigo 11 da Lei Federal nº 12.153/2009. REEXAME 

NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71006555387, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017) Ante o 

exposto, por falta de previsão legal, NÃO CONHEÇO do presente reexame 

necessário. Após o trânsito em julado, devolvam-se os autos à origem 

para as providências necessáris. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia Peruffo Juíza de 

Direito Relatora

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1002014-16.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (RECORRIDO)
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CERTIDÃO CERTIFICO, nesta data, que o voto Vencedor proferido na 

Sessão de Julgamento do dia 31/05/2019, pela Exma. Sra. Dra. Patrícia 

Ceni (2ª Vogal), foi juntado aos autos no ID 40518967. CERTIFICO ainda, 

que procedo a intimação das partes quanto ao resultado do julgamento 

conforme determinado no ID 8524977. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 

JESSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1002014-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIANO LYRA MOURA OAB - MT15758-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (RECORRIDO)

ROGERIA DA CRUZ SANTANA ALMEIDA - ME (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERTE PEREIRA FONSECA OAB - 019.990.755-28 (PROCURADOR)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO, nesta data, que o voto Vencedor proferido na 

Sessão de Julgamento do dia 31/05/2019, pela Exma. Sra. Dra. Patrícia 
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CERTIDÃO CERTIFICO, nesta data, que o voto Vencedor proferido na 

Sessão de Julgamento do dia 31/05/2019, pela Exma. Sra. Dra. Patrícia 

Ceni (2ª Vogal), foi juntado aos autos no ID 40518967. CERTIFICO ainda, 

que procedo a intimação das partes quanto ao resultado do julgamento 
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Agravo de Instrumento n.º 1000199-75.2020.8.11.9005 Agravante: 

ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA EIRELI - EPP Agravado: ESTADO DE 

MATO GROSSO VISTOS, ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento 

interposto por ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA EIRELI - EPP em face da 

decisão prolatada pela MM.ª JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.º 

1008411-34.2020.8.11.0001 que objetivava a anulação/suspenção do “(...) 

lançamento de ICMS da Nota Fiscal 1690, no valor correspondente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), da DAR n.° 999/09.842.652-03 (...)” Argumenta o 

Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, na medida em que 

restou comprovado que o equipamento Cofre Inteligente Smart Safe foi 

locado, não havendo transferência de titularidade da referida mercadoria 

para legitimar a incidência do ICMS. Assevera que, estão preenchidos 

todos os requisitos da medida pleiteada, mormente ante a existência de 

decisão proferida pelo C. STJ relativamente aos mesmos fatos discutidos 

na ação origiária. Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da 

decisão recorrida, a fim de que seja deferida a liminar, “PARA 

DETERMINAR A anulação/suspensão do lançamento de ICMS da Nota 

Fiscal 1690, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), da 

DAR n° 999/09.842.652-03, bem como a notificação da Superintendência 

de Controle e Monitoramento n° 54735/1758/68/2020 consequentemente 

manter o direito da empresa Agravante ao benefício da fruição do crédito 

outorgado e MVA reduzida, conforme Lei Complementar n° 631/2019, por 

não corresponder a hipótese de incidência do ICMS, sendo indevida a 

cobrança. Requer que seja assegurado o direito da empresa Agravante 

em realizar o gozo dos benefícios da fruição do crédito desde o mês de 

fevereiro/2020, sendo o crédito outorgado e a MVA reduzida. ” No mérito, 

requer o provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e 

consequente reforma da decisão objurgada. É a síntese. Decido. Acerca 

da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do NCPC, litteris: “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. § 1.º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2.º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3.º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” A par dos requisitos legais para a concessão da medida 

vindicada, em juízo de cognição sumária, entendo existir fundamento à 

pretensão postulada pela Agravante. Como cediço, o fato gerador do ICMS 

são aqueles considerados como atos de mercancia, bem delineados no 

Capítulo II do RICMS/MT, mais especificamente em seu art. 3.º, que assim 

dispõe, litteris: CAPÍTULO II DO FATO GERADOR Art. 3°Considera-se 

ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I – da saída da 

mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda 

que para outro estabelecimento do mesmo titular; II – do fornecimento de 

alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, 

incluídos os serviços prestados; III – da transmissão a terceiro de 

mercadoria depositada em armazém-geral ou em depósito fechado; IV – da 

transmissão da propriedade da mercadoria, ou de título que a represente, 

quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento 

transmitente; V – do início da prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza; VI – do ato final do 

transporte iniciado no exterior; VII – da prestação onerosa de serviços de 

comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 

comunicação de qualquer natureza; VIII – do fornecimento de mercadoria 

com prestação de serviços: a) não compreendidos na competência 

tributária dos Municípios; b) compreendidos na competência tributária dos 

Municípios e com indicação expressa de incidência do ICMS, como definido 

na lista anexa à Lei Complementar(federal)n° 116, de 31 de julho de 2003, 

e alterações, nas hipóteses descritas nas alíneas do inciso V docaputdo 

artigo 2°; IX – do desembaraço aduaneiro das mercadorias ou bens 

importados do exterior;(cf. inciso IX docaputdo art. 3° da Lei n° 7.098/98, 

alterado pela Lei n° 7.611/2001) X – do recebimento, pelo destinatário, de 

serviço prestado no exterior; XI – da aquisição em licitação pública de 

mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou 

abandonados;(cf. inciso XI docaputdo art. 3° da Lei n° 7.098/98, alterado 

pela Lei n° 7.611/2001) XII – da entrada no território do Estado de 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e 

energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não forem destinados à 

comercialização ou à industrialização;(cf. inciso XII docaputdo art. 3° da 

Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 7.364/2000) XIII – da entrada no 

estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria, adquirida em outro 

Estado, destinada a uso, consumo ou ativo permanente; XIII-A - da saída 

do bem ou mercadoria do estabelecimento de contribuinte localizado em 

outra unidade federada, com destino a consumidor final, não contribuinte 

do imposto, localizado neste Estado;(cf. inciso XIII-A docaputart. 2° da Lei 

n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.337/2015 - efeitos a partir de 1° 

de janeiro de 2016) XIV – da utilização, por contribuinte, de serviço cuja 

prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a 

operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do 

imposto; XIV-A - do início da prestação de serviço em outra unidade 

federada, destinado a consumidor final, não contribuinte do imposto, 

localizado no território mato-grossense;(cf. inciso XIII-A docaputart. 2° da 
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Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.337/2015 - efeitos a partir de 

1° de janeiro de 2016) XV – da entrada da mercadoria ou bem no 

estabelecimento do adquirente, ou em outro por ele indicado, para efeito 

de exigência do imposto por substituição tributária. No caso concreto, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, constata-se a existência de 

fortes indícios da inocorrência do fato gerador do tributo, notadamente 

pela existência de um contrato de locação, com indicação de prazo certo e 

determinado (36 meses), com a consignação expressa da necessidade de 

devolução do produto ao final do prazo contratual. Além disso, há provas 

da emissão de boletos mensais desde à época do pacto, no valor 

consignado para as prestações mensais da locação do cofre. A Lei n.º 

7.098/1998, que consolida as normas referentes ao ICMS, bem como o 

RICMS/MT (Regulamento) é claro ao estabelecer a não incidência de tal 

tributo, nos casos de locação, com exceção daqueles que não foi 

remetida a origem no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Veja-se, 

respectivamente, litteris: Art. 4º O imposto não incide sobre: (...) V - 

operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, 

relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser 

utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer 

natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre 

serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses 

previstas na referida lei; Art. 5° O imposto não incide sobre: (...) XV - as 

saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do 

contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros 

estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, 

restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou 

locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de 

origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa: a) 120 

(cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que 

realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente 

registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao 

estabelecido nesta alínea, desde que previsto em cláusula contratual e até 

o limite de vigência do respectivo pacto; b) de 60 (sessenta dias), nos 

demais casos; [Destaquei]. Destarte, não há que se falar em incidência do 

ICMS quando o equipamento é locado, no entanto, convalida-se à hipótese 

de fato gerador, quando não comprovada sua saída, diante da presunção 

de que a mercadoria foi, na realidade, adquirida. Em caso semelhante, já 

se manifestou o E. TJ/MT: TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - 

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – ICMS – 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREVISÃO DE POSTERIOR RETORNO – 

COMPROVAÇÃO DO RETORNO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – SENTENÇA RATIFICADA. 

1- No caso em análise, é possível extrair que, a fluência do prazo 

decadencial para impetração do mandado de segurança, tem início após o 

débito ser revisado pela Unidade Fazendária por decisão definitiva, ou 

seja, quando encerrado o contencioso administrativo. 2- O fato gerador do 

ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a 

ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência 

da titularidade. 3- As operações de locação só se submetem ao conceito 

de circulação de mercadorias, quando o locatário adquire a propriedade 

do bem, o que não ocorreu no caso dos autos especificadamente com 

relação à nota fiscal nº. 44662, já que efetuou a devolução dos 

equipamentos. (N.U 0010479-63.2011.8.11.0041, HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) Do corpo do julgado 

extrai-se o seguinte: “Inobstante a devolução ter ocorrido fora do prazo 

determinado pela legislação Mato-grossense, e mesmo que o contrato de 

locação não tenha sido registrado em cartório, o fato é que o equipamento 

locado, foi devolvido, de modo que não há circulação de mercadorias que 

caracterize hipótese de incidência do ICMS”. No caso, o contrato de 

locação ainda se encontra vigente, razão pela qual não se pode exigir 

prova documental da devolução do bem locado, no entanto, há previsão 

expressa de retorno, de modo que nada faz presumir a ocorrência do fato 

gerador, a justificar, a priori, a cobrança do tributo. Posto isso, DEFIRO a 

medida liminar pleiteada, DETERMINANDO: a) a suspensão do lançamento 

do ICMS da Nota Fiscal 1690, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), da DAR n.° 999/09.842.652-03; b) a manutenção da empresa 

Agravante ao benefício da fruição do crédito outorgado e MVA reduzida, 

conforme Lei Complementar n.º 631/2019, retroativamente à 

fevereiro/2020, salvo se por outro motivo não fizer jus à empresa 

Agravante ao respectivo direito; Requisitem-se informações ao Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC). Em seguida, 

encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação 

(art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior 

inclusão em pauta de julgamento. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA 

DE DIREITO - RELATORA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1008998-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-A (ADVOGADO)

CARMO PRIETO OAB - 864.396.771-87 (REPRESENTANTE)

RODRIGO PRIETO OAB - 033.283.481-66 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

 

Autos: 1008998-90.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Diante do depósito do 

valor integral da condenação, feito pelo Reclamado no movimento 

40113464, bem como, a concordância manifestada pelo Autor com relação 

ao valor e pedido de expedição de alvará, conforme movimento 40359771, 

entendo que ambas as partes abrem mão, tacitamente, dos prazos 

restantes para eventual recurso. Assim, determino a expedição da 

certidão de trânsito em julgado pela secretaria desta Turma Recursal, e 

consequente a baixa do processo para que seja devolvido os autos ao 

juízo de origem, dando prosseguimento aos tramites de expedição de 

alvará e após, arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator

Decisão Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1007440-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAGNES TAMIAO (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. OAB - 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TURMA RECURSAL ÚNICA Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de 

Direito-Relator EMENTA: APLICAÇÃO DA “a”, IV DO ART. 932 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RE-JEIÇÃO – MÉRITO – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO 

DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA 

INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – PEDIDO 

CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO. Age 

em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente 

comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo 

contratante. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será 

aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC. Tratando-se de recurso em 

confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, 

art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso. Vistos, etc. Trata-se de Recurso Cível Inominado 

tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado 

na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da 
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parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento 

de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição 

do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito inexistente, condenando a mesma ao pagamento de multa, bem 

como, em custas processuais e honorários advocatícios, ambos sobre 

valor da causa, por litigância de má-fé, e ainda, condenando a parte 

recorrente no pagamento dos débitos vencidos. Em suas razões recursais 

a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos: 1. Do 

não cabimento da penalidade por litigância de má-fé. Pugnou, ainda, pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz 

Singular. A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as 

alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. 

sentença recorrida. DECIDO Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso 

IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com a Súmula 01 da Turma 

Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico 

abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual 

entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento 

monocrático do mesmo, negando seguimento recursal. Rejeito a preliminar 

de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória 

arguida pela parte recorrente, eis que, o exame grafotécnico trata-se de 

prova de pouca complexidade, que pode ser realizada por meio da perícia 

técnica policial. Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à 

conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 

9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e 

Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução 

n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria 

fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão 

recorrida. Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das 

alegações da parte recorrente, notadamente, acerca do adimplemento total 

do débito positivado, decorrente de dívida contraída junto à empresa 

credora recorrida, isto em virtude da juntada nos autos do contrato “Termo 

de Adesão e Contratação de serviços SMP e Contrato de Permanência por 

Benefício” devidamente assinado pela parte recorrente, cujas assinaturas 

ali apostas se assemelham à da parte recorrente, que sequer impugnou 

tais documentos e/ou assinaturas, motivo pelo qual, penso que a empresa 

recorrida agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte 

recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser 

rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo 

com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Novo Código de Processo 

Civil. Ademais, entendo que não merece guarida a tese jurídica arguida 

pela parte recorrente, acerca do não cabimento da condenação por 

litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento 

malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil. Em face do 

fracasso recursal acima proposto, tenho que fica enfraquecida tal 

pretensão da parte recorrente, referente à improcedência do pedido 

contraposto. Em relação ao benefício da gratuidade concedido em favor 

da parte recorrente, entendo que o mesmo merece ser revogado, diante 

do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins 

temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao 

menos favorecidos o acesso à justiça. É nesse sentido que caminha a 

jurisprudência, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, 

quando do ajuizamento pela autora de demandas visando ao recebimento 

dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas 

poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes 

das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu 

enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas 

nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo 

proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas 

temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o 

beneplácito outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, 

em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70059968727, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Julgado em 29/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2014, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AGRAVAMENTO DE LESÃO DA COLUNA. FRENAGEM BRUSCA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. Não ocorre 

cerceamento de defesa quando é possibilitada à parte a manifestação 

acerca da prova produzida e de seu eventual interesse na realização de 

outras provas relevantes à causa e ela postula pelo julgamento antecipado 

da lide. Preclusão quanto a oportunidade de produzir prova. A míngua de 

prova da prática de ato ilícito pelo preposto do Apelado não é possível 

imputar ao mesmo a responsabilidade pelo suposto agravamento da lesão 

na coluna vertebral da Apelante. A filmagem realizada no interior do 

coletivo expôs a farsa engendrada pela Apelante. Manobra brusca não 

comprovada. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé. A 

aplicação das penas pela litigância de má-fé deve ser apurada e aplicada 

nos próprios autos, desde que o magistrado verifique a ocorrência de 

qualquer uma das hipóteses legais. Situação que não configura 

vulneração aos princípios da ampla defesa e contraditório. Revogação da 

gratuidade. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  0 0 0 1 1 5 8 7 1 2 0 1 1 8 1 9 0 0 7 6  R J 

0001158-71.2011.8.19.0076, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA 

SOUZA, Data de Julgamento: 25/06/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 14/08/2013 17:33). INDENIZAÇÃO – dano moral – autor 

sentiu-se prejudicado por declarações prestadas em audiência por 

testemunhas – sentença em ação anterior, com mesma relação de fundo, 

de improcedência – sentença de improcedência em 1º grau – condenação 

por litigância de má-fé – revogação da justiça gratuita - recurso do autor – 

requer manutenção da justiça gratuita e desconsideração da litigância de 

má-fé – recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00058085720128260586 SP 

0005808-57.2012.8.26.0586, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 

16/03/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/03/2016). A matéria também está mais do que sedimentada perante a 

Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 

0 0 1 2 4 6 9 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 2 ,  1 0 0 3 8 2 2 - 2 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 , 

0015130-82.2016.811.0003 e 1000158-98.2018.8.11.0010, dentre outros 

tantos. Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da 

Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, 

inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 01 

desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em 

face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, e sem se tratando de litigância de má-fé, entendo que tal não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, motivo pelo qual, a revogo neste 

momento, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, que deverão ser somadas às 

condenações de primeiro grau, certo de que, não ultrapassam o limite 

previsto de 20%. Eventual aviamento de Agravo Interno meramente 

protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se Preclusa a via recursal, retornem os autos ao 

Juizado de origem. Dr. Sebastião de Arruda Almeida Juiz de Direito/Relator.

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000206-67.2020.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CORREA (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

AI n. 1000206-67.2020.8.11.9005 DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de 

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLORENTINA CORREA contra 

decisão que indeferiu a tutela de urgência no bojo dos autos 

n.1004511-37.2020.8.11.0003, para compelir o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS na obrigação de fazer consistente em disponibilizar 

procedimento médico-cirúrgico. Narra a parte agravante que foi prescrita a 

necessidade e urgência da realização de cirurgia bariátrica 

(“preferencialmente by pass gástrico em y de roux”) em decorrência do 

quadro de obesidade mórbida. A par disso, pugna, liminarmente, pelo 

deferimento da medida liminar. É o sucinto relatório. A recorribilidade, em 

específico, vem assentada nos artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/2009. Defiro 
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a assistência judiciária gratuita. Sendo tempestivo, recebo o recurso. Pois 

bem. Em conjugação sistemática com a Lei n. 12.153/2009 e artigo 300 c.c. 

artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela pleiteada deve-se demonstrar a probabilidade de 

provimento e, ainda, que a situação traga risco de grave dano de difícil ou 

impossível reparação, elementos cumulativos. Na hipótese em análise, o 

juízo a quo indeferiu o pedido liminar consubstanciado no parecer emitido 

pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cujo teor destaco (id. n. 30799169): 

“I – DOS FATOS: a) Segundo os autos, a Requerente de 53 anos tem 

acompanhamento pelo ambulatório de Endocrinologia no CEADAS em 

Rondonópolis há 2 anos, para tratamento de obesidade, sem sucesso; b) 

Foi encaminhada para realização de cirurgia bariátrica pelo 

Endocrinologista em janeiro/2020, até o momento não conseguiu que seja 

realizado o agendamento. c) Não há informações técnicas sobre o peso 

da Requerente (IMC) e nem sobre a existência de co-morbidades 

relacionadas à obesidade. As cópias do prontuário nos autos estão 

ilegíveis e difíceis de entendimento; d) Não há relatório médico detalhado 

nem exames complementares anexos aos autos. (...) III – CONCLUSÕES: 

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui -se que: 1 - 

Quanto à doença alegada: a paciente está encaminhada para realização 

de cirurgia bariátrica por quadro de obesidade de acordo com 

encaminhamento médico. 2- Quanto à necessidade: não há informações 

sobre se há indicação de cirurgia bariátrica ou não. Caso afirmativo, há 

necessidade de realização de procedimentos psicológicos e psiquiátricos 

associados ao procedimento cirúrgico . A avaliação pré -operatória é 

fundamental para evitar a morte no transoperatório e evitar a recidiva da 

obesidade. 3 - Quanto ao pedido: trata -se de pedido de gastroplastia para 

obesidade mórbida; 4 - Quanto à urgência do procedimento : não se trata 

de procedimento de urgência. É necessária a avaliação no ambulatório de 

obesidade por equipe multidisciplinar para que se defina qual o tratamento 

será realizado, se clínico ou cirúrgico.” (grifei) A par disso, a parte 

agravante defende que, em contraposto a “análise pura e fria de 

documentos” pelo NAT, deve ser privilegiado o relato do médico que 

prescreve a recomendação. Embora não seja vinculante, é certo que o 

posicionamento dos núcleos de saúde confere baliza ao magistrado para 

a apreciação, haja vista que propicia subsídio técnico ao assunto, 

analisando a situação fática trazida a juízo. Neste sentido, dispõe o 

Enunciado n. 18, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde 

devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo 

de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados 

pertinente. (18.03.2019)”. Assim, ainda que tenha a indicação do 

procedimento, ausente efetiva comprovação da urgência, segundo 

ressalta o NAT. Inclusive, a maior parte dos documentos encontram-se, de 

fato, ilegíveis, sendo que o pedido é lastreado basicamente na aludida 

prescrição médica (id. n. 40485952) e não há maiores informações para 

avaliação técnica, como pontuado no parecer - essa incumbência era da 

agravante. Demais disso, deve ser submetida a equipe multidisciplinar. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PLEITO DE CIRURGIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO 

JUÍZO A QUO - PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- 

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para 

concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão 

que a denegou. 2- Recurso conhecido e não provido. (N.U 

1000361-07.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no 

DJE 17/12/2019) Os requisitos densificam-se sob o ângulo da isonomia, 

uma vez que a concessão, desprovida da urgência necessária, pode 

representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam a 

realização do tratamento e o Judiciário uma via transversa de intervenção 

nas políticas públicas com a dispensa de tratamento diferenciado sem que 

se identifique a excepcionalidade. A respeito: “(...) É sabido que para a 

judicialização da demanda, torna-se necessária a demonstração de três 

elementos, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência 

econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem 

como a negativa do atendimento do Poder Público. Compulsando os autos, 

nota-se que embora demonstrada a hipossuficiência da beneficiária da 

medida, bem como a necessidade do tratamento médico e a negativa pelo 

fornecimento, não existe comprovada a URGÊNCIA, conforme atestado 

pelo Núcleo de Atendimento Técnico – NAT [id. 1992495 e 1992496] e o 

prontuário médico da paciente [id. 1992497 – fl. 2]. Assim, nesta via de 

cognição sumária, não há como exigir judicialmente a 

realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais 

jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais 

condições. (...) Desse modo, INDEFIRO a tutela recursal. (TJMT, Decisão 

Monocrática, N.U 1004273-95.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves, em 15/05/2018) REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO ELETIVO - LAUDO MÉDICO ATESTANDO A 

URGÊNCIA/NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FILA 

REGULAR DE ESPERA PARA ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE - SUS - PRETERIÇÃO DA ORDEM - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES 

LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA - 

RECURSO PREJUDICADO. Faz-se necessária a comprovação da 

hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do 

tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público, 

capaz de avaliar a possibilidade de preterição do direito daqueles que na 

mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento médico 

pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão 

competente. Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, 

demonstrando a necessidade do procedimento cirúrgico de forma 

detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de 

ser  ju lgada improcedente a  pre tensão autora l .  (N . U 

0004492-43.2014.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/02/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) Registra-se que o cadastro na 

Central de Regulação é de 06.01.2020, sendo que a página extraída 

também apresenta a mesma data, enquanto a ação cominatória foi 

distribuída em 13.03.2020. Por tais motivos, indefiro o pedido liminar. 

Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal, 

facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao 

julgamento. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se e 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe. Juiz Antônio 

Veloso Peleja Júnior Relator

Decisão Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1009208-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. OAB - 

10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOMEDES LUIZ DEVAUX (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

 

Vistos, etc. Não havendo providência judicial a ser adotada neste feito por 

este Relator, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida Juiz de Direito - Relator
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